
Informatieblad van
 h

et

jaargang 39

stadsbestuur N
inove3

in
fo

Vraag 
eVenementen 

tijdig aan
huis Van het kind 
opgestart
het oorlogsVerhaal 
Van joseph Cieters

•  maart 2016  •



www.amplifon.be  0800 94 229 *zonder medisch doel **voorwaarden in het hoorcentrum

Psst...
hier valt al vijf jaar 
méér te horen.

GRATIS
HOORTEST*

VRIJBLIJVENDE 
PROEFPERIODE**

Kom gerust eens luisteren.

Maak nu een afspraak.

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove 
Tel.: 054 50 35 05 • E-mail: ingrid.lucas@amplifon.com

Maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 
en van 13.30 tot 17.30 uur. Dinsdag van 9.00 tot 
12.30 uur. Woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. 
Dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en 
zaterdag enkel na afspraak.

2648_Inlassing_Ninove_Wettelkrnat.indd   1 1/02/16   10:50

ONTHAALOUDERS in GROOT-NINOVE

KRAK GEZOCHT !
Wij zoeken :

enthousiaste onthaalouders voor de opvang
van baby’s, peuters en kleuters.

Wij bieden : 
Professionele begeleiding en coaching, belastingvrije 
vergoeding met sociaal statuut, toffe collega’s, …

ZOEK JE OPVANG VOOR JE KINDJE ?
Contacteer ons ! 

Vrijblijvend inlichtingen :

(070)24 60 41
elke werkdag van 9u-14u
Kluisweg 13, 9400 Ninove.

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

.

Vita organiseert op de atletiekpiste in ninove een start-
2run-sessie vanaf dinsdag 22 maart om 19 uur. dezelfde 
dag starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 kilome-
ter. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zon-

der prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begelei-
ding door ervaren jogbegeleiders is voorzien op vaste uren 
op dinsdag, donderdag en zondag. op dinsdag 15 maart 

om 19.15 uur vindt een informatievergadering plaats in de 
clubkantien naast de piste. het inschrijvingsgeld bedraagt 

25 euro voor 30 trainingen; een aantal mutualiteiten betaalt 
voor de start-to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld te-

rug. als de jogger achteraf wil aansluiten bij de Vita-jogkern 
moet bijkomend 30 euro betaald worden voor lidmaatschap 
tot 31 oktober 2016. ook hier wordt in begeleiding voorzien. 

Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be,  
0476 554 557 (Eddy De Vogelaer).

Jeugdatletiek Ninove
Trainingen (vanaf de leeftijd van vijf jaar):  

elke dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.  
Jeugd, geboren in 2003 en 2002 begint om 18.45 uur.

Info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be of 0476 554 557

Van 0 naar 5 km in 10 weken
Joggen naar 10 en 15 km

Infosessie dinsdag 15 maart

Ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
DE VLEMINCK JAN
PHILIPPE - DANNY

Brusselsesteenweg 280
9402 Meerbeke

>  ruim- en onstoppingsdienst 24/24u

>  ledigen en reinigen van septische putten, beerputten, ...

>  reinigen en ontsmetten van waterputten, steenputten, 
citernes, ...

>  ontstoppen en ontkalken van kleine en grote leidingen 
(bad, lavabo, wc, riool, boiler,...) zonder breekwerk

>  rioolinspectie met camera voor het opsporen van lekken, 
breuken, verzakkingen in leidingen

>  Verhuur van mobiele toiletten en toiletwagen

>  opsporen van verborgen putten of leidingen

>  geurdetectie: opsporen van stank of hinderlijke geur

GSM 0479 84 02 83  -  054 32 18 75
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

>>>Snelle dienstverlening

Ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
DE VLEMINCK JAN
PHILIPPE - DANNY 
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)

COLOFON
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be

Foto’s: 
dienst communicatie • Danny De Saedeleer • 

Giovanni Neckebroeck • Academie MWD • 
Shutterstock • Pixabay

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTINGEN
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad  
vinden plaats op 3 maart en 24 maart om  
19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
29 februari en 1 maart en op 21 en 22 maart  
om 19.30 uur en 20 uur. Deze vergaderingen zijn 
voor het publiek toegankelijk.

ExTRA
> De administratieve stadsdiensten en het PWA  

zijn op Witte Donderdag 24 maart in de  
namiddag open van 13.30 uur tot 16.30 uur.

> Alle stadsdiensten zijn gesloten op 28 maart  
(paasmaandag).
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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 '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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Vraag je eVenement 
tijdig aan

Ninove
in
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Zo kan het zijn dat je 
een afwijking van de 

geluidsnormen nodig hebt, dat 
je een deel van het openbare 
domein moet innemen, dat je 
een machtiging moet aanvragen 
voor ambulante handel op het 
openbare domein, dat je een toe-
lating van de burgemeester nodig 
hebt omdat het een evenement 
in open lucht of in een tent is, ... 

3 maand op  
voorhand
Binnenkort moeten steden en 
gemeenten verplicht alle eve-
nementen die hinder veroorza-
ken op het openbaar domein, 
ingeven in de GIPOD-databank. 
Nutsmaatschappijen als Eandis, 
maar ook De Lijn gebruiken deze 
databank voor het inplannen 
van hun werken en routes. Het 
is dan ook heel belangrijk dat je 
evenementen tijdig aanvraagt! 
Doe dit 3 maand op voorhand 
bij de dienst evenementen.
Op het evenementenformulier 
(op te vragen bij de dienst eve-

nementen of te downloaden op 
de website van de stad) vul je alle 
relevante informatie in. De dienst 
evenementen helpt je graag bij 
het invullen van dit formulier. 
Daarna gaan alle diensten aan de 
slag om voor jouw evenement 
het nodige te doen, en zorgt 
de dienst evenementen dat je 
aanvraag wordt voorgelegd aan 
het college van  burgemeester en 
schepenen. Zij geven al dan niet 
toelating voor je evenement.

Veiligheid 
Om de veiligheid van het eve-
nement te garanderen, zorgt de 
dienst evenementen dat zowel de 
brandweer als de politie ervan op 
de hoogte zijn zodat zij eventueel 
advies kunnen geven. Indien 
het een evenement van grote 
omvang is, kan het noodzakelijk 
zijn dat de organisator een veilig-
heidsdossier opstelt. 

In dat geval zal de noodplanamb-
tenaar van de stad contact met 
de organisatie opnemen. Hij zal 
jou als organisator graag bijstaan 
bij het invullen van zo’n veilig-
heidsdossier.     

Het aanvraagformulier voor 
evenementen kan je ook te-
rugvinden op www.ninove.be 
(onder vrije tijd en toerisme 
/ cultuur en evenementen 
/ reglementen en formulie-
ren). Bezorg het ten laatste 
3 maand vóór je evenement 
aan de dienst evenementen 
(oud stadhuis, Oudstrijders-
plein 6).

de lente moet nog komen 

piepen, maar toch denken 

al heel wat mensen aan 

zomerse activiteiten. als 

je een evenement wil 

organiseren, moet je wel 

rekening houden met heel 

wat zaken.

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 86
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tijdig aan
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Fietskluizen
Eén van de items die in de 
studie aan bod zal komen, is 
de verhuur van individuele 
fietskluizen aan het station of in 
het stadscentrum. De opkomst 
van de elektrische fiets zorgt er 
immers voor dat pendelaars of 
mensen die in centrum Ninove 
werken hun fiets op een droge 
en veilige manier willen stallen. 
Heb je eventueel interesse in 
een fietskluis? Laat het weten 
aan de dienst mobiliteit via  
mobiliteit@ninove.be. Ze hou-
den je op de hoogte als de stad 
met dit project start.

De universiteit Hasselt 
maakt in de maanden 

maart, april en mei een casestu-
die rond maatregelen die Ninove 
fietsvriendelijker kunnen maken. 
De studenten van de opleiding 
verkeerskunde zullen voor deze 
studie een enquête opmaken die 
het fietsgebruik in de stad in kaart 
brengt en concrete maatregelen 
formuleert om het veiliger en 
comfortabeler te laten verlopen.

Ben je iemand die regelmatig de 
fiets neemt en wil je je mening 
delen met ons? Heb je een aantal 
opmerkingen, of zijn er dingen 
die volgens jou beter kunnen? 
Neem dan zeker deel aan de 
enquête!

Tussen 15 maart en 15 april 
kan je de enquête invullen op 
www.ninove.be/mobiliteit.      

ook dit jaar neemt ninove 

deel aan het project 

‘gezonde gemeente’ en 

zet de stad volop in op 

gezondheidspromotie. de 

samenwerkingsovereen-

komst werd zelfs verlengd 

tot 2018! 

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

FietsVriendelijke 
enQuÊte

ninoVe geZonde  
gemeente 
10.000  
Stappenclash
Thema dit jaar is ‘beweging en 
gezonde voeding’. De sportdienst, 
de dienst sociale zaken en dienst 
toerisme rustten alvast niet op 
hun lauweren, en starten een 
eerste project: de 10.000 Stap-
penclash. Onderzoek wijst nl. uit 
dat 10.000 stappen per dag onze 
gezondheid verbetert. Met de 
10.000 stappenclash wil de stad 
mensen aanzetten om dit doel te 
bereiken, ook de personeelsleden 
van de stad! 

Van 30 april 
tot 28 mei 
kan iedereen 
deelnemen 
aan de 10.000 
Stappenclash, 
om samen 
zoveel mogelijk 
kilometers spor-
tend (stappen, lopen, 
fietsen) af te leggen.
De stad voorziet een registratietool, 
waarop je kan registreren om dage-
lijks je stappen in te geven. Elke be-
wegingsvorm (fietsen, zwemmen…) 
kan trouwens geregistreerd worden: 
10 minuten beweging komt immers 
overeen met 1.500 stappen. 

waarom 
wachten
Uiteraard 
hoef je niet te 
wachten tot 

30 april om 
meer te bewe-

gen. Ook zonder 
registratietool kan je 

zelf al starten met meer 
te bewegen. Neem wat vaker 
de fiets of de trap, wandel elke 
avond een blokje om, plan een 
wekelijks zwemuurtje… Zo ben je 
alvast klaargestoomd om deel te 
nemen aan de 10.000 Stappen-
clash!     
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het oorlogsVerhaal 
Van treinWaChter 
joseph Cieters
DE NIEuwE NINOOFSE  
OORLOGSGAZET 
VERSCHIJNT OP 15 MAART

We kunnen het reilen en zeilen 
van Joseph Cieters in de Groote 

Oorlog op de voet volgen, omdat de man zeer 
nauwgezet een oorlogsdagboek bijhield. Hon-
derd jaar later gebruikt zijn kleinzoon Hans 
Cieters dat dagboek om in de vijfde editie van 
de Ninoofse Oorlogsgazet het levensverhaal 
van zijn grootvader te schetsen. 

Ratten, muizen, vlooien, 
luizen
Een eerste hachelijk oorlogsmoment beleeft 
Joseph Cieters op 10 september 1914: ter 
hoogte van Holsbeek, in een aardappelveld, 
wordt hij door een vijandige kogel geraakt. 
Hans: “Gelukkig kan hij nog lopen, en hij rept 
zich dan ook snel naar achter, in een bos tot 
bij een brancardier. De wonde aan zijn rech-
terbovenarm wordt snel afgebonden, want 
hij verliest veel bloed.” Na een zwerftocht 
langsheen enkele Belgische ziekenhuizen, kan 
Joseph op 14 oktober in Duinkerke de boot 
nemen naar Engeland, waar hij verblijft in 
Lincoln en Nottingham. 
Een maand later is hij hersteld en vertrekt hij 
naar de loopgraven aan het front, dat intussen 
gestabiliseerd is aan de IJzer. Hans: “De oorlogs-
jaren in de loopgraven zijn hard en eentonig. 
Een vast ritme van 4 dagen loopgraven, 
4 dagen voorpost en 4 dagen kantonnement 
(in Lo-Reninge) regeert het soldatenleven. 
De mannen werken dagelijks aan het herstel-
len en versterken van de loopgraven ter 
hoogte van Oudekapelle en Nieuwkapelle. 
Ratten, muizen, vlooien, luizen, muggen,... zijn 
hun dagelijks lot. Mijn grootvader schrijft af 
en toe in zijn dagboek hoe de ratten weer de 
helft van zijn homp brood hebben opgepeu-
zeld. De soldaten slapen meestal op vuil stro. 
Regelmatige beschietingen en bombardemen-
ten zijn geen nieuws meer voor hem.”

louis joseph Cieters werd op 27 augustus 1889 

geboren in appelterre-eichem. in 1909 is hij een 

van de laatste lotelingen voor het Belgische leger. 

als in de zomer van 1914 de eerste Wereldoorlog 

uitbreekt, is hij al soldaat-af en net aan een car-

rière bij de Belgische spoorwegen begonnen.

Ninoofse Oorlogsgazet nr 5 is een uitgave 
van de Erfgoedraad. Ze is te koop in het 
stadhuis, het oud stadhuis en de bib. De 
gazet kost 1 euro. Intussen blijft ook de 
blog http://ninove14-18.weebly.com de 
Groote Oorlog op de voet volgen. Je leest 
er onder andere fragmenten uit het oor-
logsdagboek van Joseph Cieters.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Barbaarse handelingen
Dichter bij huis zijn plunderingen en opeisin-
gen schering en inslag. De Ninoofse Oorlogs-
gazet  snuffelde in de oorlogsverslagen van 
de Ninoofse parochiepriesters. “Barbaarse 
handelingen van de bezetter zijn oorzaak 
van de pijnlijkste ervaringen van Ninovieters 
in WO I. De bezetter eigende zich alles toe. 
Bij de burgers heerste dan ook een terechte 
vrees voor valse beschuldiging en onrecht-
vaardige straffen. ‘Met veel stoutheid zonder 
tegenspraak te lijden dringen zij zich op in alle 
woningen, waar zij zich meesters tonen, de 
menschen schrik aanjagen sprekende van hun 
brandstichten te Jisé en elders en dat zij vóór 
kerstdag over geheel België zullen meester zijn’, 
noteert de Meerbeekse pastoor De Veirman. 
Dat het niet bij dreigementen bleef, werd in 
Meerbeke  duidelijk toen door grote groepen 
Duitse soldaten al de bomen in de parken en 
de wal van het kasteel werden afgezaagd, de 
hovingen werden verwoest en platgelegd.”     
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huis Van het kind 
opgestart
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Er bestaan heel veel organisaties, 
zelfstandigen en vrijwilligers die 

zich dagelijks inzetten voor het welzijn van 
(aanstaande) ouders, kinderen en jongeren. Al 
deze krachten worden in Ninove gebundeld in 
een Huis van het Kind. Want samen kunnen 
we meer, toch?

Informeren
Het Huis van het Kind is dé centrale en lokale 
plaats waar je terecht kan met al je vragen over 
het kind: zwanger zijn, opvoeden, kinderop-
vang, spelen, leren…. Een fysiek Huis van het 
Kind bestaat nog niet, voorlopig kan je met 
je vragen terecht bij de dienst sociale zaken in 
het stadhuis. Later zal het Huis van het Kind 
een échte plek krijgen binnen het Sociaal Huis.

Het Huis van het Kind wil voorlopig vooral 
informeren. Over allerlei zaken rond kinderen 
en gezin. Aftrappen doen ze met een woordje 
uitleg over de voorschoolse kinderopvang van 
0 tot en met 3 jaar. 

Kinderopvang voor kindjes 
van 0 tot en met 3 jaar 
Je hebt de keuze tussen gezinsopvang en 
groepsopvang. Gezinsopvang is een kleinscha-
lige opvang met meestal 1 onthaalouder die 
gezinsopvang (maximaal 8 kinderen) in haar/
zijn eigen woning organiseert. Groepsopvang 
is grootschaliger. Meerdere kinderbegeleiders 
zijn er verantwoordelijk voor een groter aantal 
kinderen (minimum 9 kinderen). Groepsop-
vang vindt plaats in een ruimte die tijdens de 
uren van de opvang exclusief voor de opvang 
bedoeld is. 
Welke opvang je kiest, hangt uiteraard volledig 
van je eigen voorkeur af. Het Huis van het 
Kind kan je helpen bij je zoektocht. 

Tip! 
Bij de dienst sociale zaken kan je een 
folder krijgen met een overzicht van alle 
voorschoolse kinderopvanginitiatieven. 

smartphones, tablets, internet, drukke 

carrières, volle agenda’s, snelle levens-

wijze,… de wensen en behoeften van 

gezinnen en kinderen evolueren mee.

wat tijdens het weekend, 
na de openingsuren van de 
opvang of bij ziekte?
Opvang voor je baby nodig tijdens de 
sluitingsuren van de kinderopvang of in het 
weekend? Dan kan je terecht bij de babysit-
diensten. De babysitter komt bij jou thuis op 
je kinderen letten als je even weg moet. En wat 
als je kind plots ziek wordt en het niet naar de 
kinderopvang mag? Dan kan je beroep doen 
de dienst thuisoppas voor zieke kinderen van 
de ziekenfondsen.

Tip!
Als je kinderopvang nodig hebt voor je 
baby of peuter, neem dan zo snel moge-
lijk contact op met een onthaalouder of 
kinderdagverblijf van je keuze. Dit doe je 
het best al vroeg tijdens de zwangerschap, 
want overal zijn er wachtlijsten.

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar kinder-
opvang? Heb je heel dringend kinderopvang 
nodig? Neem dan contact op met het Huis 
van het Kind.    

Meer in
fo

Huis van het Kind
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be  
054 31 32 45
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aCademie Voor 
muZiek Woord en dans 
presenteert

Meer in
fo

Academie voor Muziek, Woord en dans
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25

JAZZIN' NINOF
Jazz & Popbende in concert (leer-
lingen Jazz en Lichte muziek)

> Zaterdag 5 maart om 19.30 uur
> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 

Ninove

BROODJE wOORD
Voorstelling door de leerlingen 
Woordkunst

> Zaterdag 12 maart om 14 uur, 16.30 uur 
en 20 uur

> Waar? Academiezaal, Parklaan 13, Ninove 

BACH-CONCERT 
door leerlingen Orgelklas

5 en 6 maart trekken zes gevorderde orgel-
leerlingen (tussen 14 en 30 jaar oud) uit de 
academies van Ninove, Herentals en Baarle-
Hertog naar Leeuwarden-Friesland om er een 
masterclass te volgen bij Theo Jellema, hoofd-
vakdocent orgel aan het Conservatorium te 
Leeuwarden. Hier zullen ze les krijgen in de 
grote kerk op het wereldberoemde orgel van 
Christian Müller uit 1727. De werken van Bach 
die tijdens de cursus worden behandeld (o.a. 
Dorische Toccata, Preludes en Fuga’s, Schübler-
koralen) voeren de organisten een week later 
uit, tijdens het concert in Ninove.
Op zondag 13 maart brengen ze om 15 uur 
een orgelconcert met werk van Johann Sebas-
tian Bach. Ze bespelen voor deze gelegenheid 
het Moors-De Backerorgel (2006) in de kloos-
terkapel van de zusters van de Heilige Harten in 
Ninove. Uitvoerders: Frederik Van Rampelberg, 
Nick Muylaert, Katrien Vernaillen, Theo Ver-
cruyssen, Genshu Obata, Karolien Viskens.

> Toegang: gratis 
> Waar? Kloosterkapel, Burchtstraat 49, 

Ninove
> Info: academie.mwd@ninove.be,  

bartwuilmus@hotmail.com of 0477 70 32 87

BibArt, het samenwerkingsverband van 
bibliotheken Aalst, Erpe-Mere, 
Lede, Haaltert en Ninove 
organiseert BibArt Quizz, 
de eerste Quizz Art: 
een algemene quiz 
met een vette knip-
oog naar alles wat 
je in de bib kan 
ontdekken. 

Inschrijven via beeld@bibart.be of  
054 32 40 04. 16 euro per ploeg, 

maximum 5 personen. 

BibArt evenement 
met de steun van de 

provincie Oost-
Vlaanderen. 

Meer info?  
www.bibart.be

QUIZZ ART
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lente Bij de handelaars  
Van ninoVe Centrum 

in 2014 startten het oCmW en de 

stad hun sociaal artistiek project. 

Via dit project willen ze het cul-

turele en sociale samenbrengen 

in een activiteit om zo mensen 

een sociaal engagement te laten 

vinden.

 Iets meer dan een jaar geleden beten 
de senioren van de serviceflats Den-

derzicht Ninove de spits af met het project 
‘De Droomgaard’. Onder meer een petanque-
baan, een muurtekening door Koen De Dec-
ker en een speelhof zagen in hun achtertuin 
het levenslicht.

Graffiti
Dit jaar was de jeugd de doelgroep. Het werd 
even brainstormen over het hoe en wat, maar 
een eenvoudig optelsommetje bracht de 
oplossing: wie jeugd met kunst optelt, komt 
snel uit bij graffiti. Iedereen sprong enthousiast 
mee op de kar. Het startschot van een tweede 

project bleef niet lang uit.
Onder professionele begeleiding van Graffiti 
vzw kregen jongeren tijdens de krokusvakantie 
de kans om zich uit te leven met spuitbussen. 
Samen met jeugdopbouwwerker Bjorn van 
vzw LEJO konden de deelnemende jongeren 
zich laten gaan en bij momenten zichzelf 
ontdekken. De week werd een totaalconcept 
van observeren, denken en doen. Op maandag 
was er de graffiti-uitstap naar Brussel, op dins-
dag kon de eerste brainstorming beginnen, 

op woensdag kregen de naakte borden stilaan 
vorm onder de schetsen om na twee dagen 
op vrijdag ten volle tot leven te komen. Samen 
met de tekening groeiden ook de jonge arties-
ten en spoten ze met trots als sluitstuk hun 
naam op hun werk.
De werken en hun uitleg zijn te bewonderen 
in de gang van het OCMW (Burchtstraat 50, 
Ninove). De werken blijven permanent han-
gen en geven dagelijks kleur aan het gebouw 
De Cooman.     

kunst in de gang Van het oCmW

oude stoute WijZe stad
DE VERZAMELDE STADSGEDICHTEN VAN wILLIE VERHEGGHE

 
Sinds 2004 is Willie Verhegghe stadsdichter van Ninove. Twaalf jaar later is het resultaat een 
40-tal stadsgedichten. Oude Stoute Wijze Stad is een bloemlezing van (bijna) alle stadsge-
dichten die Willie Verhegghe over de stad en haar deelgemeenten schreef.
Oude Stoute Wijze Stad, geïllustreerd met beelden van de Ninoofse fotografen, is te koop 
aan 10 euro bij de dienst cultuur in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6. Meer in

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

> Lente opendeur bij de handelaars van 
Ninove centrum: zaterdag 12 maart van 
10 uur tot 18 uur en zondag 13 maart van 
14 uur tot 18 uur.

> Kevertreffen: zondag 13 maart van 9 uur 
tot 18 uur. Kom de honderden Volkswa-
gen Kever, busjes, buggy’s en Karmann 
Ghia's bewonderen in het stadscentrum.

> Witte Donderdag: donderdag 24 maart. 
Laatavondshopping tot 20.30 uur, met 
een hapje en een drankje, autoshow op 
de Centrumlaan, randanimatie.

> Meer info?
 VHN, info@vhnninove.be, 054 33 40 21
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Woensdag 30 maart, tijdens de paasvakantie, 
blijft de bib een uurtje langer open. Dan ma-
ken ze het gezellig en vertellen ze de mooiste 
verhalen voor het slapen gaan. Breng dus je 
favoriete knuffel mee (pyjama’s en pantoffels 
mogen ook!)!

> Woensdag 30 maart, 19 uur
> Gratis
> Voor alle kinderen tussen 4 en 8 jaar

Reserveer je plaatsje via bib@ninove.be

De bib organiseert jaarlijks in samenwerking met de 
stuurgroep Broederlijk Delen Ninove een Koffiestop. 
De ingrediënten zijn ondertussen al gekend: een kopje 
koffie, een gezellige babbel en een vrije bijdrage voor 
de strijd tegen ongelijkheid. Thema dit jaar is ‘Met een 
leven speel je niet’. Als steun voor de Colombiaanse 
boeren in hun strijd om het behoud van grond. Want 
grond is hun leven. Op zaterdag 5 maart krijg je tus-
sen 9 uur en 13 uur in ruil voor een vrije bijdrage een 
heerlijk kopje koffie in het leescafé van de bib.

KOFFIESTOP IN DE BIB,
5 mAART

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be 
054 32 40 04

jeugdBoekenWeek 
VAN 5 TOT 20 MAART

Weg Van de stad
Waar woon jij? Waar wil je wonen? in de stad? op het platteland? ergens 

tussenin? hier in België? in europa? aan de andere kant van de wereld? hoe 

leef je? Wie zijn je buren? hoe mobiel ben je? en is alles goed zoals het is?

Volop BiB!

Praktisch

> Zaterdag 5 maart
> Gratis
> Alle kinderen (van 4 tot 8 jaar) zijn welkom 

van 10.30 uur tot 11.30 uur in het lover-
theater van cc De Plomblom (ingang via 
Oudstrijdersplein). 

Schrijf vooraf in via bib@ninove.be. Maximum 
25 kinderen. 

ExPO academie  
beeldende kunst
De leerlingen van de lagere en middelbare 
graad van de academie voor beeldende kunst 
werkten rond het thema ‘Weg van de stad’. 
Alle werkjes kan je in de jeugdbib bewonderen 
van 5 tot 25 maart (tijdens de openingsuren). 

Leerkrachten en scholen 
Bezoek de website www.jeugdboekenweek.be. 
Je vindt er een boekenlijst en lessuggesties. En 
de boeken, die vind je in de bib natuurlijk!      

VOORLEESUURTJE:
BEDVERHALEN, 30 mAART

De Jeugdboekenweek 2016 denkt na 
over steden, dorpen en landen. Over 

samenleven in de stad met mensen vanuit alle 
windstreken, over landbouw in de stad, gezonde 
lucht en druk verkeer. En wat met het groen in 
de stad? De routes zijn talrijk. Dus kom, pak een 
boek, ga mee.

Voorleesuurtje  
‘weg van de stad’ 
De bib verwent haar kleinste gasten met een 
voorleesuurtje op zaterdag 5 maart. Op een 
speciaal plekje in de stad, maar ook weg van 
de stad: ze slaan hun verteltent op in het 
lovertheater van cc De Plomblom (ingang via 
Oudstrijdersplein). 
Hanaa Boubouh, auteur van ‘Waar is Parlo?’ 
vertelt drie van de mooiste verhalen over de 
stad en alles daaromheen. Zoals zij het zelf 
zegt: “We verruimen onze blik en worden ‘we-
reldrijker’. Dankzij woorden ontstaan nieuwe 
werelden die ons met elkaar verbinden.”
Nadien kan je een lekker kopje Marokkaanse 
thee en een gebakje proeven.

Verhalen 

>  Waar is Parlo? (Hanaa Boubouh)
>  Stadsmuis en Veldmuis (Kathrin Schärer) 
>  Het huisje dat verhuisde (Virginia Lee Burton) 
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TE GAST IN maart programma maart
CC De Plomblom
Za 05.03.2016 / Bart Herman solo in concert
Jeroen events / Jeroenevents@telenet.be / 
0486 99 61 56

Wo 09.03.2016 / Bloedafname
Rode Kruis Ninove / 054 33 85 39

VR 18.03.2016 / Henk rijckaert
Comedyshows / www.comedyshows.be

Zo 20.03.2016 / Willy sommers ‘erfgoed’
Del Sol music / 054 33 62 17

Za 26.03.2016 / juBileumconcert
20 jaar les truttes
Jeroen events / Jeroenevents@telenet.be / 
0486 99 61 56

Zaal De liNDe GemeeNtehuiSStRaat 42, meeRbeKe

VR 11.03.2016 / Bloedafname
Rode Kruis Ninove / 054 33 85 39

Za 19-03-2016 / PaPa cHico sHoW
KWb meerbeke / 0470 18 81 05

WO 02.03.2016  Muziektheater

Warre Borgmans & Vitaly Pisarenko     de Biecht van liszt

DO 03.03.2016 FilM 

tHe imitation game  

Vr 04.03.2016 FaMilieVOOrstelling

Bronks    de koning van de paprikachips (7+)

Vr 11.03.2016 aMuseMent

alex agneW     try-out

DO 17.03.2016 klassiek Muziek

toon fret & Veronika iltcHenko    die Welt von gestern & le 
temps retrouvé

Di 22.03.2016 FilM

diarios de motocicleta

WO 23.03.2016 aMuseMent

micH WalscHaerts    duizend man sterk

UITVERKOCHT

bibliotheek
bib@ninove.be 
054 32 40 04



WO 02.03.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  -26 Jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

Vr 04.03.2016    19.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 10,00  |  reDuCtie: € 9,00  |  -12 Jaar: € 5,00  |  gezinsBOnD: € 8,00 / € 4,00

DO 03.03.2016    14.30 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 6,00  |  reDuCtie: € 5,00

Muziektheater

WARRE BORGMANS & VITALY PISARENKO
 De Biecht van Liszt

Familievoorstelling

BRONKS
 De koning van de paprikachips (7+)

De oude en zieke franz liszt wacht tever-
geefs op de komst van zijn geliefde dochter 
Cosima. samen met zijn publiek – en bijge-
staan door een goddelijke pianist – peilt hij 
naar de essentie van zijn bestaan en zijn mu-
ziek… 

De Biecht van liszt is een diepmenselijke 
zoektocht naar de hoogte- en dieptepunten 
in het muzikale en persoonlijke leven van 
Franz liszt: liszt als wonderkind en rondrei-
zende ‘popster avant la lettre’. liszts twijfels 
en depressies, zijn bewuste keuze om met 
het sterrendom te breken en voltijds te com-
poneren, zijn bewogen relaties met vrouwen, 
zijn steun aan zijn latere schoonzoon richard 
Wagner, de vaak pijnlijke relatie met zijn kin-
deren, vooral met zijn dochter Cosima, zijn 
groeiend verlangen om te huwen.

De Biecht van liszt werd gemaakt op basis 
van brieven van liszt, getuigenissen van zijn 

tijdgenoten, oude en nieuwe biografieën. 

De wisselwerking tussen verhaal en muziek 
maakt deze voorstelling tot een indringende 
ervaring waarbij de toeschouwer recht in 
liszts muzikale én menselijke hart kan kij-
ken...

Warre Borgmans is bij het grote publiek 
vooral bekend door zijn werk voor televisie 
en film, maar is ook al jaren als rasacteur te 
zien in de theaterzalen.
 
Vitaly Pisarenko is een russische, nog zeer 
jonge, maar enorm gedreven en internatio-
naal gelauwerde pianist. een toptalent in de 
wereld van de klassieke muziek. Pisarenko 
werd op 12 april 2008 uitgeroepen tot eer-
ste Prijswinnaar van het 8ste internationaal 
Franz liszt Pianoconcours in utrecht. zijn 
drukke tournee voerde hem nog tot 2016 
over de hele wereld. 

geert Vermeulen, een succesvol scenarist, 
maar ook regisseur en acteur. Bij het grote 
publiek werd hij bekend als acteur in o.a. 
het Pleintje, alfa Papa tango en kongo.  hij 
schreef ook een tiental toneelstukken en 
verdiende zijn sporen als scenarist o.a. met 
katarakt en in Vlaamse Velden.

spel: Warre Borgmans
Piano: Vitaly Pisarenko
tekst en spelcoach: geert Vermeulen
Productie: aulos music management i.s.m. 
oceaan vzw
Beeld: yoshie kuwayama en rita mossel-
mans
www.warreborgmans.be – www.aulos.be

the imitation game is een indrukwekkend 
drama over het leven en werk van alan tu-
ring, de briljante maar emotioneel gecom-
pliceerde Britse wetenschapper die met zijn 
werk de tweede Wereldoorlog hielp te ver-
korten en daarmee de levens van tienduizen-
den mensen heeft gered.

in de winter van 1952 werd alan turing door 
de autoriteiten opgepakt voor het toen straf-
bare feit homoseksualiteit, met een ver-
schrikkelijke veroordeling tot gevolg. Wat 
echter bij niemand bekend was, was dat tu-
ring enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog 
in het diepste geheim leiding gaf aan een 
groep van knappe koppen. hun opdracht was 
het kraken van de enigma code die de Duit-
sers voor al hun communicatie gebruikten.
Deze historische thriller won de People’s 
Choice award voor Beste Film op het 39ste 
internationale Filmfestival van toronto en 
was een van de grote kanshebbers voor de 

Oscars. De soundtrack werd gecomponeerd 
door alexandre Desplat, die dit jaar werd be-
kroond tot Beste Filmcomponist op de World 
soundtrack awards in gent.

Deze film is niet aangeraden voor kinderen 
jonger dan 12 jaar. 

Met: Benedict cumberbatch, keira knight-
ley en matthew goode
regie: morten tyldum

engeland – 2014 – drama – 113 minuten

liefste koning,
ik heb gehoord dat u om het even wie verliefd 
kunt maken op om het even wie.
Wel, ik heb hier een moeilijk geval voor u.
als sammy en ik u (levend !!) weten te vinden, 
zorgt u er dan voor dat sammy zijn oog op mij 
laat vallen?
Omgekeerd is niet echt nodig.
ik moet mij al inhouden om hem niet con-
stant te zitten kussen.
Deal ? tot in de jungle !     Pascale

Volgens de telefoonlijn 0900 36 14 88 kan de 
koning van de Paprikachips om het even wie 
verliefd maken op om het even wie. Pascale 
Platel heeft last van vlinders in de buik (of 
zijn het paprikachips?) en dat betekent me-
teen de start van een absurd avontuur in de 
jungle.

in 1998 ging op het BrOnksfestival De ko-
ning van de Paprikachips in première. De 
eerste voorstelling die Pascale Platel ooit 
voor BrOnks maakte. ze verraste jong en 
oud met een onderhoudende conference over 
haar liefde voor een ‘slets’ met macho-allu-
res. nu, 15 jaar later, herneemt ze met veel 
liefde deze legendarische en alom geprezen 
voorstelling.

tekst en spel: Pascale Platel
Muziek en montage: gerrit Valckenaers
Video: karin demets
met dank aan: cameron, jean-marc, randi 
de Vlieghe en marie de corte

Foto: ©
 Felix K
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THE IMITATION GAME



WO 02.03.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  -26 Jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

Vr 04.03.2016    19.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 10,00  |  reDuCtie: € 9,00  |  -12 Jaar: € 5,00  |  gezinsBOnD: € 8,00 / € 4,00

DO 03.03.2016    14.30 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 6,00  |  reDuCtie: € 5,00

Muziektheater

WARRE BORGMANS & VITALY PISARENKO
 De Biecht van Liszt

Familievoorstelling

BRONKS
 De koning van de paprikachips (7+)

De oude en zieke franz liszt wacht tever-
geefs op de komst van zijn geliefde dochter 
Cosima. samen met zijn publiek – en bijge-
staan door een goddelijke pianist – peilt hij 
naar de essentie van zijn bestaan en zijn mu-
ziek… 

De Biecht van liszt is een diepmenselijke 
zoektocht naar de hoogte- en dieptepunten 
in het muzikale en persoonlijke leven van 
Franz liszt: liszt als wonderkind en rondrei-
zende ‘popster avant la lettre’. liszts twijfels 
en depressies, zijn bewuste keuze om met 
het sterrendom te breken en voltijds te com-
poneren, zijn bewogen relaties met vrouwen, 
zijn steun aan zijn latere schoonzoon richard 
Wagner, de vaak pijnlijke relatie met zijn kin-
deren, vooral met zijn dochter Cosima, zijn 
groeiend verlangen om te huwen.

De Biecht van liszt werd gemaakt op basis 
van brieven van liszt, getuigenissen van zijn 

tijdgenoten, oude en nieuwe biografieën. 

De wisselwerking tussen verhaal en muziek 
maakt deze voorstelling tot een indringende 
ervaring waarbij de toeschouwer recht in 
liszts muzikale én menselijke hart kan kij-
ken...

Warre Borgmans is bij het grote publiek 
vooral bekend door zijn werk voor televisie 
en film, maar is ook al jaren als rasacteur te 
zien in de theaterzalen.
 
Vitaly Pisarenko is een russische, nog zeer 
jonge, maar enorm gedreven en internatio-
naal gelauwerde pianist. een toptalent in de 
wereld van de klassieke muziek. Pisarenko 
werd op 12 april 2008 uitgeroepen tot eer-
ste Prijswinnaar van het 8ste internationaal 
Franz liszt Pianoconcours in utrecht. zijn 
drukke tournee voerde hem nog tot 2016 
over de hele wereld. 

geert Vermeulen, een succesvol scenarist, 
maar ook regisseur en acteur. Bij het grote 
publiek werd hij bekend als acteur in o.a. 
het Pleintje, alfa Papa tango en kongo.  hij 
schreef ook een tiental toneelstukken en 
verdiende zijn sporen als scenarist o.a. met 
katarakt en in Vlaamse Velden.

spel: Warre Borgmans
Piano: Vitaly Pisarenko
tekst en spelcoach: geert Vermeulen
Productie: aulos music management i.s.m. 
oceaan vzw
Beeld: yoshie kuwayama en rita mossel-
mans
www.warreborgmans.be – www.aulos.be

the imitation game is een indrukwekkend 
drama over het leven en werk van alan tu-
ring, de briljante maar emotioneel gecom-
pliceerde Britse wetenschapper die met zijn 
werk de tweede Wereldoorlog hielp te ver-
korten en daarmee de levens van tienduizen-
den mensen heeft gered.

in de winter van 1952 werd alan turing door 
de autoriteiten opgepakt voor het toen straf-
bare feit homoseksualiteit, met een ver-
schrikkelijke veroordeling tot gevolg. Wat 
echter bij niemand bekend was, was dat tu-
ring enkele jaren daarvoor tijdens de oorlog 
in het diepste geheim leiding gaf aan een 
groep van knappe koppen. hun opdracht was 
het kraken van de enigma code die de Duit-
sers voor al hun communicatie gebruikten.
Deze historische thriller won de People’s 
Choice award voor Beste Film op het 39ste 
internationale Filmfestival van toronto en 
was een van de grote kanshebbers voor de 

Oscars. De soundtrack werd gecomponeerd 
door alexandre Desplat, die dit jaar werd be-
kroond tot Beste Filmcomponist op de World 
soundtrack awards in gent.

Deze film is niet aangeraden voor kinderen 
jonger dan 12 jaar. 

Met: Benedict cumberbatch, keira knight-
ley en matthew goode
regie: morten tyldum

engeland – 2014 – drama – 113 minuten

liefste koning,
ik heb gehoord dat u om het even wie verliefd 
kunt maken op om het even wie.
Wel, ik heb hier een moeilijk geval voor u.
als sammy en ik u (levend !!) weten te vinden, 
zorgt u er dan voor dat sammy zijn oog op mij 
laat vallen?
Omgekeerd is niet echt nodig.
ik moet mij al inhouden om hem niet con-
stant te zitten kussen.
Deal ? tot in de jungle !     Pascale

Volgens de telefoonlijn 0900 36 14 88 kan de 
koning van de Paprikachips om het even wie 
verliefd maken op om het even wie. Pascale 
Platel heeft last van vlinders in de buik (of 
zijn het paprikachips?) en dat betekent me-
teen de start van een absurd avontuur in de 
jungle.

in 1998 ging op het BrOnksfestival De ko-
ning van de Paprikachips in première. De 
eerste voorstelling die Pascale Platel ooit 
voor BrOnks maakte. ze verraste jong en 
oud met een onderhoudende conference over 
haar liefde voor een ‘slets’ met macho-allu-
res. nu, 15 jaar later, herneemt ze met veel 
liefde deze legendarische en alom geprezen 
voorstelling.

tekst en spel: Pascale Platel
Muziek en montage: gerrit Valckenaers
Video: karin demets
met dank aan: cameron, jean-marc, randi 
de Vlieghe en marie de corte

Foto: ©
 Felix K
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THE IMITATION GAME

WO 23.03.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 18,00  |  reDuCtie: € 17,00  |  aBO: € 16,00

DO 17.03.2016    20.00 uur    sChOuWBurg steDeliJke aCaDeMie VOOr Muziek, WOOrD en Dans, Parklaan 13, 9400 ninove
tiCkets: € 14,00  |  reDuCtie: € 13,00  |  -12 Jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

Di 22.03.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC De PlOMBlOM
tiCkets: € 6,00  |  reDuCtie: € 5,00

Klassiek muziek

TOON FRET & VERONIKA ILTCHENKO  Die Welt von Gestern & Le temps retrouvé

Amusement

MICH WALSCHAERTS  Duizend man sterk

toon fret (dwarsfluit) en Veronika iltchenko 
(piano), twee solisten die een bijzonder duo 
vormen. ze zijn al lang met elkaar bevriend, 
delen dezelfde passie voor hun instrumenten 
en ervaren een intens plezier bij het samen-
spelen, dat ze willen delen met het publiek. in 
ninove brengen ze een dubbel programma. 

Die Welt von gestern geeft een gevarieerd 
beeld van 75 jaar Duitse en Oostenrijkse cul-
tuur, met werken van componisten die stilis-
tisch sterk verschillen: schumann, reinecke, 
niemann, karg-elert en zemlinsky. 

le temps retrouvé is muziek uit dezelfde pe-
riode, maar dan uit de Parijse Belle epoque. 
Virtuoze en verleidelijke muziek van Debussy, 
Fauré, en twee van zijn leerlingen,  enescu en 

koechlin, voeren de luisteraar terug naar een 
onbezorgde tijd van harmonie en elegantie. 

het is boeiend om muziek uit dezelfde tijd, 
maar uit twee verschillende muzikale cultu-
ren, te vergelijken.  

toon fret is ook bekend als fluitist van Oxa-
lys en het Collectief, Belgische kamermuzie-
kensembles met internationale uitstraling. 
hij concerteerde op de belangrijkste podia in 
europa, amerika en azië. zijn meer dan 20 
cd-opnames werden enthousiast onthaald 
in diverse internationale tijdschriften.  nog 
tijdens zijn studies werd hij laureaat van de 
belangrijkste Belgische wedstrijden, o.m. te-
nuto en Belfius Classics. toon Fret studeerde 
in Brussel, Parijs, Maastricht en Basel bij g. 
Van riet, M. lefebvre, B. kuijken, ida ribera 

en P-l graf. zelf is hij professor fluit en ka-
mermuziek aan het Conservatoire royal de 
liège. 

Veronika iltchenko trok de aandacht met 
vertolkingen van romantische werken en 
van meesterwerken uit de russische pia-
noliteratuur. ze studeerde bij reznikov aan 
het Mussorgsky state Conservatory in rus-
land en vervolmaakte zich bij Jan Michiels in 
Brussel en bij rian de Waal in Den haag. in 
2000 vestigde Veronika zich in Brussel, dat de 
uitvalsbasis werd voor haar talloze recitals in 
binnen- en buitenland. haar cd recital, met 
meesterwerken uit de russische pianolite-
ratuur, en haar CD’s le temps retrouvé en 
Die Welt von gestern, met fluitist toon Fret, 
werden unaniem geprezen door de vakpers 
en het publiek.

in 1952 trokken twee jonge argentijnen, er-
nesto guevara en alberto granado, samen 
op reis doorheen latijns-amerika om de éch-
te wereld buiten Buenos aires te verkennen. 
ernesto is een 23-jarige student geneeskun-
de die gespecialiseerd is in lepra-onderzoek 
en op het punt staat zijn diploma te halen; 
alberto is 29 en werkt als biochemicus in een 
kliniek. De film vertelt niet alleen de beleve-
nissen van het avontuurlijke duo, maar ook 
hun confrontatie met de onrechtvaardighe-
den van een onverbiddelijk klassensysteem. 

Met hun uitgesproken zucht naar avontuur 
beginnen de vrienden hun hachelijke reis op 
een oude afgetakelde norton 500 uit 1939. 
alhoewel de oude motor het reeds na en-
kele maanden begeeft, besluiten ze voort te 
trekken met de middelen die zij onderweg 
kunnen vinden. naarmate hun reis vordert 
worden zij steeds meer geconfronteerd met 
wisselende geografische maar ook sociale 
en culturele invloeden die een diepe indruk 
op hen nalaten. 

Op het filmfestival van Cannes in 2004 werd 
de film genomineerd voor vier prijzen, waar-
onder de gouden Palm. hij won drie prij-
zen, de François Chalais award, de Prize of 
the ecumenical Jury en de technical grand 

Prize voor cameraman eric gautier. het jaar 
daarop werd de film genomineerd voor twee 
Oscars, voor het beste aangepaste scenario 
(voor Jose rivera) en voor beste nummer 
(voor “al otro lado del río” van Jorge Drexler). 
hij won de Oscar voor beste liedje, de eer-
ste keer dat een spaanstalig liedje deze prijs 
won.

regie: Walter salles
scenario: jose rivera
Met: gael garcia Bernal, rodrigo de la ser-
na, susana lanteri, jaime azocar

Vs, duitsland, engeland, argentinië – 2004 
– drama – 120 minuten

Mich Walschaerts zingt.
De meest pakkende songs.
hij vertelt.
schrijnende, hilarische verhalen.
hij speelt.
De meest kwetsbare, pijnlijk herkenbare per-
sonages.
en hij wordt muzikaal begeleid door enkele 
zeer straffe gasten.

Over leven en liefde, over alles of niks.
absoluut autobiografisch alsook volledig uit 
de duim gezogen.
Over duizend man sterk zijn.
Of net niet.

www.michwalschaerts.be

mich Walschaerts: spel, zang, viool
gwen cresens: accordeon, bandoneon 
(o.a. Orquesta tanguedia, raymond van het 
groenwoud)
alano gruarin: piano, fender rhodes (o.a. 
duo Jef neve, hommage à Brel, Orquesta 
tanguedia)
regie: Walter janssens 
advies: raf Walschaerts
Decor: kris Van oudenhove
Productie: caroline lanoye
techniek: slp / koen Bellens 

Film

DIARIOS DE MOTOCICLETA



vorming
2015-2016
PRateN met KiNDeReN 

Praten met kinderen veronderstelt een goede luisterhouding. luisteren om te be-
grijpen. Begrijpen van achterliggende gevoelens, gedachten en reacties van kin-
deren is de eerste en cruciale stap. hoe observeren we gedrag van kinderen, hoe 
interpreteren we dit en hoe kunnen we dit gedrag ‘decoderen’, met andere woor-
den hoe kunnen we zoeken naar hun achterliggende boodschappen? Wat vertellen 
kinderen ons? hoe kunnen we ‘echt’ contact maken met een kind? en als we aan 
de andere kant staan: hoe kunnen we onszelf ook op een ‘juiste’ manier verstaan-
baar maken? Welke communicatieblokkades kenmerken onze eigen stijl en hoe 
verhinderen die de gesprekken die we hebben met kinderen? in deze vorming 
leer je een tiental tips en een handvol communicatievaardigheden om gesprek-
ken makkelijker te maken. We focussen op het contact met kinderen van 3 tot 12 
jaar. De training is praktijkgericht. er wordt interactief nagedacht en geoefend met 
herkenbare voorbeelden uit thuis- en werksituatie. 

data: 1 sessie : woensdag 2 maart 2016 van 09u00 tot 12u00
code: 16002ni
Prijzen: 10 euro (standaard) - 2 euro (omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Vcok medewerker
Plaats: cc de Plomblom, graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de ed-
mond de deynstraat) 12, 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.

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
WO 13.04.2016 – tHeater en Woord
de sPeelman    Hechten

DO 14.04.2016 – klassieke muziek 
Bang-uP! oPera    a grand opera night 

WO 20.04.2016 – familieVoorstelling
sProokjes enzo    de maan in het zand

ZA 23.04.2016 – amusement
Vitalski    goes classic
nele goossens    Het zal wel zijn

WO 27.04.2016 – film
il caPitale umano

DO 28.04.2016 – muziek
ntgent    We shall overcome -  friede, Vrede, 
Paix, Preace, Pax

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op
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Metro Manilla vertelt het verhaal van de rijst-
boer Oscar Ramirez. Samen met zijn familie 

ontvlucht Oscar het arme leven in de rijstvelden van het 
noorden van de Filipijnen om op zoek te gaan naar een 
betere toekomst in de metropool Manilla. De bruisende 
intensiteit van de hoofdstad overweldigt hen al snel. Ze 
vallen ten prooi aan de manipulaties van de geharde, lokale 
bevolking. Oscar heeft geluk wanneer hij een vaste baan 
krijgt in een geldtransportbedrijf. Maar al snel wordt hij 
geconfronteerd met de duistere motieven van zijn partner.

Metro Manilla is een Engelse film uit 2013 van regisseur 
Sean Ellis met in de hoofdrollen Jake Macapagal, Althea 
Vega en John Arcilla.

SPEELPLEIN  
“KARROT” 

Ben je tussen 6 en 14 jaar? Hou je 
van ravotten, knutselen, games, 
verkleedpartijen, dansen, … of ge-
woon coole dingen doen? Kom 
dan naar speelplein “Karrot” in 
de Kuip! Tijdens de paasvakantie 
kan je van dinsdag 29 maart tot 
en met vrijdag 8 april terecht op 
de speelpleinwerking voor veel 
lol en hopen fun fun fun! Alle 
werkdagen van  
8 uur tot 17 uur.
Inschrijven kost 4  euro per 
dag (2 euro per halve dag). 
Voor houders van een UiTPAS 
tegen kansentarief geldt er een 
speciaal tarief. In dit bedrag zijn je 
verzekering, een drankje en een 
vieruurtje inbegrepen.

Inschrijven kan bij de jeugddienst in 
jeugdcentrum De Kuip of online op 
www.jeugdninove.be/speelplein.

Voor- en naopvang zijn mogelijk 
via IBO ’t Kadeeken. Tijdig inschrij-
ven is echter wel de boodschap 
want het aantal plaatsen is beperkt.
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Praktisch

> Metro Manilla (regie Sean Ellis)  
> dinsdag 1 maart, 20 uur (inleiding om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren en UiTPAS aan 

kansentarief)

Meer info? 

> cultuur@ninove.be, ninofilm.club@gmail.com     

STEUN VAN DE STAD AAN JONGEREN 
DIE KADERVORmING VOLGEN!

Jongeren kunnen vanaf de dag dat ze 15 worden een cursus tot anima-
tor in het jeugdwerk volgen.
Wil jij een attest behalen van (hoofd)animator in het jeugdwerk of 
instructeur, EHBO of nog een andere jeugdwerkgerelateerde vorming, 
dan kan je hiervoor 50% van het inschrijvingsgeld terugkrijgen van de 
stad. Tijdens de paasvakantie organiseren heel wat organisaties deze 
vormingen. 
Kom langs of contacteer de jeugddienst voor meer info en/of om de 
subsidie aan te vragen. 

Meer in
fo

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

FILMCLuB NINOFILM TREKT NAAR DE FILIPIJNEN

metro manilla OP 1 MAART

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be   
054 33 93 97

ZAALVOETBALTORNOOI Nu OOK VOOR VROuwEN 

Jaarlijks organiseert de 
sportdienst in de maan-

den mei en juni het zaalvoet-
baltornooi voor volwassenen 
(vanaf 16 jaar). Vorig jaar moest 
het tornooi uitwijken naar het 
kunstgrasveld, dit jaar voetbal je 
terug in de sporthal. 

Dames zijn vanaf nu ook welkom! 
Er is een afzonderlijk vrouwen- en 
herentornooi. Roep dus je vrien-
dinnen samen en schrijf je in!

Praktisch

De wedstrijden vinden plaats van 
maandag tot vrijdag vanaf 
19 uur in sporthal ’t Sportstekske. 
Inschrijven kan tot 8 april bij 
de sportdienst (Parklaan 15) of 
via sport@ninove.be. Per ploeg 
bedraagt het inschrijvingsgeld 
175 euro (je mag tot 20 spelers 
op je spelerslijst zetten, maar op 
het wedstrijdblad op de dag zelf 
mag je maar 9 spelers zetten).    

BASISINITIATIE 
PC-KENNIS 

Schrikt het werken met een pc je 
af? Weet je niet goed waarvoor 
je een computer allemaal kan 
gebruiken of sukkel je steeds 
opnieuw met het afdrukken van 
een foto? 
Een bib-vrijwilliger toont je op 
een eenvoudige manier wat de 
mogelijkheden van een compu-
ter zijn en wat de gemakkelijkste 
weg is om snel resultaat te 
boeken. Er is ook ruim tijd voor 
je vragen.
Er is een laptop voor elke deelne-
mer. Maximum 12 deelnemers.

Wanneer?

> dinsdag 5, 12, 19, 26 april
> donderdag 7, 14, 21, 28 april
Telkens van 13 uur tot 17 uur

Waar?

Zaaltje van de bib (ingang via  
E. De Deynstraat).

Hoe inschrijven?

Deze laagdrempelige cursus is 
gratis. Enkel inschrijven wanneer 
je naar alle lessen kan komen. 
Inschrijven kan via bib@ninove.be, 
via 054 32 40 04, of aan de balie 
van de bib. 

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be 
054 32 40 04
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Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

TIJDELIJK GEEN BEGRAVINGEN IN NEIGEM 

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59 of 054 31 32 64 

De gemeenteraad besliste om, wegens 
plaatsgebrek, begravingen van 

stoffelijke overschotten met nieuwe concessie 
of zonder concessie op de begraafplaats van 
Neigem tijdelijk (vanaf 1 februari tot en met 
30 juni 2016) niet meer toe te laten.

Op de begraafplaats van Meerbeke wordt ge-
durende die periode een perceel ter beschik-
king gesteld voor deze begravingen. Iedere 
belanghebbende van een persoon begraven 
in Meerbeke tijdens die periode, kan een 

aanvraag tot ontgraving en overbrenging naar 
Neigem indienen.
Indien geopteerd wordt voor een andere be-
graafplaats dan Meerbeke tijdens de tijdelijke 
stopzetting, kan er geen aanvraag hiertoe 
ingediend worden.

Het begraven en de bijzetting van een asurn, 
asverstrooiing, en het begraven van een stof-
felijk overschot bij een bestaande concessie 
kan wel nog doorgaan op de begraafplaats 
van Neigem.     

OmRUILEN OUDE KLEINE 
HUISVUILZAKKEN

ILvA heeft onlangs de kleine huisvuilzakken 
van 45 liter uit verkoop gehaald. De zakken 
bleken een te kleine inhoud te hebben (30 liter 
i.p.v. 45 liter) en voldeden bij de laboratorium-
valtest niet altijd aan de Europees opgelegde 
normen.
Wie thuis nog kleine zakken heeft en die 
nog wil blijven gebruiken, kan dat zonder 
probleem. Gezinnen die echter verkiezen ze 
niet meer te gebruiken, kunnen hun oude 
kleine huisvuilzakken tegen 1,20 euro per zak 
inleveren aan het onthaal in het stadhuis.
Dit kan tot 31 maart, vanaf 1 april kan je voor 
het inleveren van de zakken enkel nog terecht 
in de kantoren van ILvA.

ILvA wil in de toekomst zakken met een reële 
inhoud van 30 liter aanbieden. De nieuwe 
zakken van 30 liter zullen in omloop gebracht 
worden met een aangepaste prijs van 1 euro 
per stuk. 

genoeg van al dat zwerfvuil langs de 

weg? ook in 2016 kan je weer samen 

de straat op om wegen en bermen 

op te ruimen.

Zin om samen met je vereniging, klas, 
buurtcomité of een aantal vrienden 

een handje toe te steken om je buurt weer 
wat mooier en properder te maken? Je werkt 
niet enkel aan een beter en aangenamer leef-
milieu, je kan er nog een leuke geschenkbon 
aan overhouden ook!

Praktisch
Kies zelf een straat of de omgeving die op 18, 
19 of 20 maart zal opgeruimd worden en laat 
dit vóór 8 maart weten aan Frederik De Coster 
van de dienst leefmilieu (054 31 32 67 of 
leefmilieu@ninove.be). De belangrijkste info is 
wie, wanneer, waar en eventueel met hoeveel 
mensen er zal opgeruimd worden.

Voor de deelnemers voorziet de stad gratis ‘in-
devuilbak’-vuilzakken, fluo-vestjes, afvalgrijpers 
en handschoenen. Het opgeruimde zwerfvuil 
wordt op de vooraf afgesproken plekken ver-
zameld zodat het kan opgehaald worden door 
de mensen van “Ninove nette stad”. 

Beloning?
Tijdens de acties krijgen de deelnemers als 
beloning voor het mooie werk een lekkere 
ontbijtkoek. Bovendien krijgen groepen van 
minstens 10 personen achteraf nog een extra 
beloning als dank voor zo veel enthousiasme: 
voor een traject van minstens 1,5 kilometer 
is er een premie van 50 euro, voor een traject 
van minimum 3 kilometer is de premie 100 
euro. 

Zin gekregen om van Ninove een mooiere en 
nettere stad te maken? Schrijf dan snel in! Het 
reglement en het aanvraagformulier kan je 
krijgen bij de dienst leefmilieu.     

ZWerFVuil? 
IN DE VuILBAK! 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67
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In Vlaanderen worden in 
2016 zowel energiepremies 

gegeven voor energiebesparende 
maatregelen in een bestaande 
woning als in een nieuwbouw-
woning. Daarnaast kan je in bijna 
alle gemeenten ook een energie-
lening aanvragen via de energie-
huizen om de energiebesparende 
investeringen te financieren.

Het pakket energiepremies wordt 
toegekend en uitbetaald door de 
netbeheerder Eandis. De nadruk 
ligt op isolatiemaatregelen in be-
staande woningen en investerin-
gen in groene energie. Daarnaast 
blijft in 2016 de belastingvermin-
dering voor energiebesparende 
investeringen verder lopen voor 

wie investeert in dakisolatie in 
een woning die al minstens 5 jaar 
in gebruik is.

De energiepremies via de netbe-
heerder worden hervormd vanaf 
juli 2016. Mogelijk zullen vanaf 
dan een aantal premies dalen. 
Een definitieve beslissing hierover 
wordt verwacht in het voorjaar 
van 2016.

Nieuwbouw
Indien je nieuwbouwwoning 
een stuk beter scoort dan de 
wettelijke eisen, kan je zowel een 
E-peilpremie van de netbeheer-
der ontvangen als genieten van 
een korting op de onroerende 

voorheffing. Wettelijk moet het 
E-peil van een bouwaanvragen 
dit jaar lager zijn dan of gelijk zijn 
aan E50. Voor bouwaanvragen in 
de eerste helft van 2016 met een 
E20-peil of lager kan je een  
E-peilpremie van de netbeheer-
der aanvragen.
Bij een E-peil van maximaal E30 
krijg je automatisch een korting 
van 50% op de onroerende 
voorheffing gedurende 5 jaar. 
Bij een E-peil van maximaal E20 
bedraagt de korting 100% op 
de onroerende voorheffing, ook 
gedurende 5 jaar.
Meer info over de energiepre-
mies: www.energiesparen.be/
subsidies 

Energielening
Met een energielening kan je 
werken financieren om energie 
te besparen in je woning. Je kan 
maximum 10.000 euro lenen. Dit 
bedrag moet terugbetaald wor-
den over een periode van 5 jaar. 
De intrest bedraagt 2 %. Voor 
bepaalde (kwetsbare) doelgroe-
pen, is de lening renteloos.
Je kan een energielening aan-
vragen bij een intercommunale 
SOLVA. 

Meer info over de energielening : 
www.so-lva.be      

energiepremies en  
een energielening

22 MAART IS HET 

WereldWaterdag
KIES VOOR wATER VAN DE 
KRAAN! 

Vandaag beschikt 10% van de wereldbevolking nog steeds 

niet over drinkwater in zijn nabije omgeving. in België 

stroomt er elke dag, 24 uur op 24, perfect drinkbaar wa-

ter uit de kraan. en toch behoort België wereldwijd tot de 

landen met de hoogste flessenwaterconsumptie. 

Flessenwater is niet alleen voor onze eigen portemonnee veel 
duurder dan kraantjeswater, het is ook slecht voor het milieu. 

Productie en transport eisen veel grondstoffen op, en de afvalberg aan 
petflessen groeit steeds aan.
Bovendien is kraantjeswater gezond. Het wordt op meer dan 60 kwa-
liteitseisen gecontroleerd en is daarmee het strengst gecontroleerde 
voedingsmiddel.
Laat flessenwater en andere dranken dus wat vaker aan de kant staan 
en kies voor kraantjeswater! Met wat fruit, kruiden of groenten eraan 
toegevoegd, krijg je een verrassend fris drankje.

Meer info en tips? www.drinkraantjeswater.be     

Ninove is een brui-
sende stad waar een 

grote diversiteit heerst tussen 
de bevolking. Het is een stad op 
mensenmaat die iedereen alle 
kansen wil geven. Kenmerken 
zoals leeftijd, seksuele geaardheid, 
gezondheidstoestand, handicap 
en etniciteit mogen geen obstakel 
zijn om deze kansen te grijpen. 
Daarom sluiten we de ogen niet 
voor discriminatie. 

Word je gediscrimineerd? Ken 
je iemand die gediscrimineerd 
wordt? Laat dan zeker van je 
horen! Voor een klacht rond 
discriminatie kan je terecht bij 
het Meldpunt Discriminatie. 
Zij luisteren naar je verhaal en 
zoeken samen met jou naar een 
oplossing. 

> Meldpunt Discriminatie Aalst, 
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, 
meldpunt.discriminatie@aalst.be,  
053 76 51 95 

> Interfederaal Gelijkekansencen-
trum, Koningsstraat 138,  
1000 Brussel, epost@cntr.be,  
0800 12 800

 
Voor meer informatie of hulp bij 
het indienen van je klacht kan 
je terecht bij de dienst sociale 
zaken en de dienst integratie van 
de stad.

> Eva Moerenhout, project 
medewerker gelijke kansen, 
054 31 32 45,  
sociale.zaken@ninove.be 

> Brent Van Lierde, integratie-
ambtenaar, 054 31 32 48, 
integratie@ninove.be      

23 MAART: 

internationale dag 
tegen raCisme en 
disCriminatie
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2 maart 
Digisenior (Volzet)

> Wat? Cursus voor senioren die 
weinig of niets van computers 
en andere digitale technieken 
afweten.

> Waar? Heilige Harten Instituut, 
Onderwijslaan 8, Ninove

> Uur? Van 9 uur tot 11.30 uur. 
Ook op 7 maart van 13.30 uur 
tot 16 uur

> Wie? Dienst sociale zaken

3 maart 
Cursus voorjaarsbloeiers 

> Wat? Leer voorjaarsbloeiers 
herkennen, krijg allerlei weetjes 
mee

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 100, 
Outer

> Uur? Van 19.30 uur tot 22.30 uur. 
Ook op 17 maart en 14 april.

> Wie? Natuurpunt 

3, 10, 17 en 24 maart 
Viking Rjoerik versus 
president Poetin

> Wat? Cursus die een ander 
licht werpt op de boeiende 
Russische geschiedenis.

> Waar? Polyvalente zaal  
cc De Plomblom,  
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 16 uur.  
Ook op 10, 17 en 24 maart  
van 14 uur tot 16 uur

> Wie? Davidsfonds 

5 maart 
Jazzin’ Ninof

> Wat? Concert Jazz & Popben-
de (leerlingen Jazz en Lichte 
muziek van de academie 
Muziek, Woord en Dans)

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

5 maart 
Koffiestop

> Wat? Een hoop koffie in de bib 
met vrije bijdrage voor strijd 
tegen ongelijkheid

> Waar? Bibliotheek
> Uur? Van 9 uur tot 13 uur
> Wie? Bibliotheek Ninove

5 maart 
Voorleesuurtje:  
Weg van de stad

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar

> Waar? Bibliotheek, Graan-
markt 12, Ninove

> Uur? Van 10.30 uur tot  
11.30 uur

> Wie? Bibliotheek Ninove

5 maart 
Bart Herman Solo

> Wat? Concert Bart Herman
> Waar? Cc De Plomblom, 

Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

7 maart 
Digisenior

> Wat? Cursus voor senioren die 
weinig of niets van computers 
en andere digitale technieken 
afweten.

> Waar? Heilige Harten Instituut, 
Onderwijslaan 8, Ninove

> Uur? Van 13.30 uur tot 16 uur 
> Wie? Dienst sociale zaken

8 maart  
Workshop hobby-beton

> Wat? Maak je eigen decoratie 
in beton

> Waar? l'Arte Creatief Atelier 
Voorde, Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? Van 19 uur tot 20.15 uur. 
Ook op 15 maart.

> Wie? l'Arte Creatief Atelier

12 maart 
Broodje Woord

> Wat? Voorstelling door de leer- 
lingen Woordkunst van de aca-
demie Muziek, Woord en Dans

> Waar? Academiezaal,  
Parklaan 13, Ninove 

> Uur? 14 uur, 16.30 uur en 20 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

12 maart  
Lente opendeur 

> Wat? Opendeurdag bij de 
Ninoofse handelaars

> Waar? Handelszaken Ninove 
Centrum

> Uur? Van 10 uur tot 18 uur 
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

13 maart 
Kevertreffen

> Wat? Honderden Volkswagen 
Kevers uit binnen- en buiten-
land zijn te bewonderen in de 
binnenstad

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? Van 9 uur tot 18 uur
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

13 maart 
Lente opendeur 

> Wat? Opendeurdag bij de 
Ninoofse handelaars

> Waar? Handelszaken Ninove 
Centrum

> Uur? Van 14 uur tot 18 uur 
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

13 maart 
Bach-concert

> Wat? Zes leerlingen uit de 
orgelklas van de academies van 
Ninove, Herentals en Baarle-
Hertog brengen een orgel-
concert met werk van Johann 
Sebastian Bach

> Waar? Kloosterkapel, Burcht-
straat 49, Ninove

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

Wil je jouw activiteit 
ook in deze UiTka-

lender? Voer de gegevens in op 
www.ninove.be (startpagina)> 
‘Geef zelf je activiteit in’ ! De 10e 
van de maand voorafgaand aan 
de maand van publicatie trekken 
wij een lijst uit deze UiTkalender. 
Gegevens die later worden inge-
geven, zullen enkel verschijnen 
in de digitale kalender, niet in de 
gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden 
worden niet opgenomen.     

uitkalender

Staat het UiTPAS-logo 
bij een activiteit? Dan 
kan je daar een punt 
sparen!

Staat het logo van Vlieg 
bij een activiteit? Dan 
is dit een activiteit voor 
kinderen (-12 jaar) 

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25
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> Uur? 15 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

15 maart 
Workshop hobby-beton

> Wat? Maak je eigen decoratie 
in beton

> Waar? l'Arte Creatief Atelier 
Voorde, Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? Van 19 uur tot 20.15 uur. 
Ook op 8 maart.

> Wie? l'Arte Creatief Atelier

17 maart   
Bescherming en  
vermogensbeheer van 
oudere personen

> Wat? Lezing door Myriam 
Dhulst, ouderenconsulent 
senioren THUISadvies

> Waar? Roosevelt, Oudstrijders-
plein 13, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 16 uur
> Wie? Liberale Bond van Ge-

pensioneerden Ninove

17 maart 
Cursus voorjaarsbloeiers 

> Wat? Leer voorjaarsbloeiers 
herkennen, krijg allerlei weetjes 
mee

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 100, 
Outer

> Uur? Van 19.30 uur tot 22.30 uur. 
Ook op 3 maart en 14 april.

> Wie? Natuurpunt 

18 maart 
Henk Rijckaert ‘De fun, 
de hits’

> Wat? Voorstelling van stand-
up comedian Henk Rijckaert

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 20 uur tot 22 uur
> Wie? Comedyshows.be 

19 maart 
Herbert Flack & Katrien 
De Becker, de Dame met 
het hondje

> Wat? Theatervoorstelling met 
muziek

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

19 maart 
Sport voor mensen met 
een beperking

> Wat? Sport- en spelactiviteiten 
voor mensen met een beperking

> Waar? Sporthal Dender-
houtem

> Uur? Van 14 uur tot 16 uur
> Wie? Sportdienst Ninove i.s.m. 

sportdienst Haaltert

20 maart 
Het erfgoed van Willy 
Sommers

> Wat? Concert Willy Sommers 
met zijn repertoire van 1971 
tot 1981

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 15 uur tot 17.30 uur
> Wie? Radio Del Sol - Family 

radio

21 maart 
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? Van 14 uur tot 17 uur of 
van 19 uur tot 22 uur. Ook op 
18 april.

> Wie? KvLv Gewest Ninove

22 maart  
Nacht van de  
Geschiedenis "Smaak"

> Wat? Wijnproefavond bege-
leid door sommelier Christop-
he Claes.

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 100, 
Outer

> Uur? Van 19 uur tot 22.30 uur
> Wie? Davidsfonds Outer

22 maart 
Een boon voor koffie

> Wat? Stijn Van Schoonlandt 
geeft een heldere lezing over 
ons dagelijkse bakje troost met 
proeverij.

> Waar? Trefpunt Winnik, Bok-
kendries 9, Denderwindeke

> Uur? Van 20 uur tot 22 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwin-

deke

24 maart 
Witte Donderdag

> Wat? Laatavondshopping, 
autoshow, randanimatie

> Waar? Handelszaken Ninove 
Centrum, Centrumlaan (auto-
show)

> Uur? Van 9 uur tot 20.30 uur
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

26 maart   
Jubileum concert 20 jaar 
Les Truttes

> Wat? Les Truttes bestaan 20 
jaar en vieren dit met een ‘An-
niversary Tour’!

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

27 maart 
Kermis Pollare

29 maart tot 1 april  
Themakamp Panta Rhei

> Wat? Themakamp rond televi-
sie en filmen 

> Waar? Basisschool De 
Wonderwijzer, Kapellestraat 2, 
Meerbeke

> Wie? Panta Rhei vzw 

29 maart tot 1 april  
Themakamp RATJETOE 

> Wat? Themakamp rond 
prentenboeken met spel- en 
crea-activiteiten 

> Waar? Basisschool De 
Wonderwijzer, Kapellestraat 2, 
Meerbeke

> Wie? Panta Rhei vzw

30 maart 
Voorleesuurtje: Bedverhalen

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar

> Waar? Bibliotheek, Graan-
markt 12, Ninove

> Uur? Van 19 uur tot 20 uur
> Wie? Bibliotheek Ninove

30 maart en 5 april 
Workshop Kids

> Wat? Creatieve workshop voor 
kinderen van 4-14 jaar

> Waar? l'Arte Creatief Atelier 
Voorde, Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? Van 13.30 uur tot 16 uur
> Wie? l'Arte Creatief Atelier

De sportkampen van de sport-
dienst (kleuterkamp, sportmix, 
dansmix) tijdens de paas- 
vakantie zijn volzet!
Voor het adventurekamp in 
Vlamertinge (4 t.e.m. 7 april) kan 
je nog inschrijven. 
> Doelgroep: 10 t.e.m. 16 jaar
> Prijs: 170 euro
> Online inschrijven: via  

www.ninove.be > sport en 
recreatie > online inschrijven

Meer info? Sportdienst, 
sport@ninove.be, 054 33 93 97

DENDER

in Ninove

in Ninove
STAAT JOuw ACTIVITEIT 

AL IN NINOVE INFO?
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groepsaankoop  
100% groene stroom 
VAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GROOT SuCCES 

WIJZIGING SPREEKUUR 
PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN 

Spreekuur pensioenen voor zelfstandigen in het stadhuis: 
elke derde dinsdag van de maand van 9 uur tot 11 uur.

De veiling van de 
groepsaankoop groene 

stroom telde een recordaantal 
geïnteresseerden. Tijdens de geza-
menlijke veiling van de Provincies 
Oost- en West-Vlaanderen op 2 
februari brachten energieleveran-
ciers Elegant en Eneco het beste 
bod uit. Door samen te werken 
brachten de provincies meer 
dan 120.000 deelnemers samen. 
Dat gaf hen een sterke uitgangs-
positie. Het voorstel is dan ook 
gemiddeld 33,5% goedkoper 
dan de gangbare prijzen op de 
energiemarkt (*). De concrete be-
sparing zal voor elke deelnemer 
anders zijn. De besparing is het 
grootst voor wie nog nooit van 
energieleverancier veranderde.

Resultaten van 
de veiling
Op dinsdag 2 
februari vond 
de veiling plaats 
waaraan acht energieleve-
ranciers deelnamen.
> Voor de combinatie elektri-

citeit en gas bood Elegant 
de gezinnen de laagste prijs, 
met een gemiddelde bespa-
ring van 310 euro (*).

> Voor elektriciteit alleen kun-
nen de gezinnen gemiddeld 
139 euro (*) besparen bij 
Eneco.

> Bij de veiling voor bedrijven 
bood Eneco een besparing van 
gemiddeld 430 euro (*) voor 
de combinatie van elektriciteit 
en gas en 240 euro (*) voor 
alleen elektriciteit. Voor beide 
provincies samen schreven 
4.500 bedrijven, zelfstandigen 
en verenigingen zich in. 

Hoe overstappen?
De deelnemers mogen vanaf 23 
februari hun persoonlijk aanbod 
verwachten en kunnen dan 
tot 11 april beslissen of ze dat 
aanbod aanvaarden. De Provincie 
zorgt voor een probleemloze over-
stap naar de nieuwe leverancier. 
Het nieuwe contract zal ingaan 
tussen 1 mei en 1 juli 2016.

Wie zich alsnog wil inschrijven, 
kan dat doen tot en met 9 maart 
op www.oost-vlaanderen.be/
groepsaankoop of via het gratis 
nummer 0800 76 101.

Zonnepanelen
Dit voorjaar start er waarschijn-
lijk ook een groepsaankoop 
voor zonnepanelen. Je kan alvast 
je interesse doorgeven en dan 
worden de gegevens bezorgd als 
ze beschikbaar zijn.
Meer info: www.bouwwijs.be/
energie-en-besparen/groepsaan-
koop-zonnepanelen.

(*) De besparing is berekend 
ten opzichte van een gewogen 
gemiddelde energieprijs die de 
vijf grotere energieleveranciers 
(Electrabel, Eni, Essent, Lampiris, 
Luminus) momenteel vragen 
voor gelijkwaardige energie. Kos-
ten voor netwerken, distributie 
en belastingen zijn hier niet in 
meegewogen, omdat deze voor 
alle energiecontracten bij alle le-
veranciers gelijk zijn en niet door 
een leverancier kunnen worden 
beïnvloed.

WORD BLOEDGEVER: 
OOK JOUW BLOED REDT LEVENS 

Kom bloed, plasma of bloedplaatjes doneren tijdens één van deze 
bloedafnames:

> dinsdag 1 maart: Appelterre, zaal Pax, Dorp 13
> woensdag 9 maart: Ninove, cc De Plomblom , Graanmarkt 12
> vrijdag 11 maart: Meerbeke, De Linde, Gemeentehuisstraat 42
> vrijdag 18 maart: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrecht-

straat 100

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

De stad geeft een attentie aan elke bloedgever (zolang de voorraad 
strekt). Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dankzij de donor-
zelftest op www.rodekruis.be kom je niet vergeefs naar een donatie.

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

voorzitter@ninove.rodekruis.be



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

Alle dagen open van maandag tot vrijdag 9u - 19u 
zaterdag van 9u - 15u 

www.wasserijexcelsior.be 
Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove 

 Bel: 0495/44 11 09 of 054/33 50 00  
Mail: info@wasserijexcelsior.be 

voor verdere informatie en prijslijst! 

waar je kan kiezen 
tussen: 
 
- Wassen 
- Strijken 
- Drogen 
- Opvouwen 

Ik zoek een wasserij die  
dagelijks was en droogkuis 
komt ophalen wanneer ik 
het wil of doorlopend open 
is tot 19u om alles zelf te 
brengen... 

en dit aan scherpe 
prijzen zonder dien-
stencheques! 

Alle dagen open van maandag tot vrijdag 9u - 19u 
zaterdag van 9u - 15u 

www.wasserijexcelsior.be 
Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove 

 Bel: 0495/44 11 09 of 054/33 50 00  
Mail: info@wasserijexcelsior.be 

voor verdere informatie en prijslijst! 

waar je kan kiezen 
tussen: 
 
- Wassen 
- Strijken 
- Drogen 
- Opvouwen 

Ik zoek een wasserij die  
dagelijks was en droogkuis 
komt ophalen wanneer ik 
het wil of doorlopend open 
is tot 19u om alles zelf te 
brengen... 

en dit aan scherpe 
prijzen zonder dien-
stencheques! 

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.

(g
)o

ud

Van jong naar

50 jaar huwelijk
Gilbert Leyssens, geboren op 1 december 1945,

met Betty De Vleeschouwer, geboren op 4 februari 1945.
Gehuwd in Meerbeke op 11 maart 1966.

Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
Georges Van der Eycken, 

geboren op 31 december 1927,
met Lea Despretz, 

geboren op 6 januari 1933.
Gehuwd in Ninove 
op 22 maart 1956.

Wonend in Ninove.

VaCature
Het autonoom gemeentebedrijf Ninove zwembad  

De Kleine Dender legt een wervingsreserve aan voor  
de contractuele functie van:

Redder D1-D3
De duurtijd van de wervingsreserve is twee jaar.

De sollicitatieformulieren vind je op www.ninove.be (Bestuur en 
administratie/Ondernemen en werken/vacatures). 
Je vindt hier ook de uitgebreide functiebeschrijving met aanwer-
vingsvoorwaarden. 
Stuur je kandidatuur met het verplichte sollicitatieformulier en een 
kopie van je diploma uiterlijk 25 maart 2016 naar:
>  AGB Ninove zwembad De Kleine Dender, t.a.v. Veerle De Clercq, 

Parklaan 3, 9400 Ninove (via de post) 
of
>  dekleinedender@ninove.be (via mail) 

Meer in
fo

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

100-jarige
Joanna Cardoen, 

geboren op 8 maart 1916.
Wonend 

in Appelterre.



De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)

Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

PROFITEER NU:

EXTRA BATIBOUW

VOORWAARDEN

vernieuwde showroom
met exclusieve vinyl ...

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. 

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

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

Alle grote merken

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





TEGELDROMEN?

Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89 | www.veronove.be |
di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u  | za  10u-12u & 13u30-16u30 | zon- & maandag gesloten 

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








Veronove

Tegelcollectie ideaal voor Scandinavische stijlen. Ook in andere kleuren beschikbaar


