info

maandelijks informatieblad
van het stadsbestuur Ninove
December 2013 / jaargang 36

nr. 10

De winter
komt eraan

Lichtstudio
De Schrijver

• lichtstudie
• lichtplanning
sinds 1932
• lampen
Persoonlijk advies: • installatiematerialen:
Niko, BTICINO, enz...
voor uw woning, tuin,
Ook oude reeksen
gevel, kantoor,
winkel,
Leeslampenenz...
festiv

al

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

Dreefstraat 1
(aan de Koepoort),

Ninove

054 33 20 08

guy@deschrijver.eu
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Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove-Voorde
tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

EINDEJAARSPROMOTIE

Nu bestellen
= prijs 2013

met superkorting!

= gratis stockage!

Alle dagen open
van 9 tot 12u en van 14 tot 18.30u
QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

Zaterdag
van 9 tot 12u en van 14 tot 17u
Gesloten
zondag tot maandag 14u

T

Volg ons op
Twitter (@stadNinove) en
Facebook (www.facebook.com/stadninove)
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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 gesloten op:
- 24 december (namiddag)
- 25 december
- 26 december (met uitzondering van het zwembad)
- 31 december (namiddag)
- 1 januari
- 2 januari (met uitzondering van het AGB DN)
Meer sluitingsdagen op pagina 19.
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V oo r a ll e i nfo
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

G E M EE N T ERAA D S Z I T T I N G E N
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad vinden
plaats op 18 december (budget) en 19 december om
19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S IE S
De gemeenteraadscommissies vergaderen
op 16 en 17 december om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Deel 1:
Tweede fase aanleg verkeersplein
Den Dollar van start  
Met ijzel op de weg
Veilig van oud naar nieuw
Wat gebeurt er met de kinderen
als dit uitkomt?
De bib verwarmt het jaareinde
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Deel 2:
Ninove kort
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Tweede fase aanleg
verkeersplein Den Dollar
Vanaf 2 december (*) heraanleg noordelijke deel Albertlaan
tussen Gentsestraat en Elisabethlaan
Op 2 december 2013 (*) start fase 2 van de werken aan het verkeersplein Den Dollar. Tijdens
fase 1 kreeg het zuidelijke deel van de Albertlaan een grondige facelift: een nieuwe riolering,
nieuwe leidingen, een nieuw wegdek en nieuwe fiets- en voetpaden. Iets vroeger dan voorzien, kan de aannemer nu beginnen met de heraanleg van het noordelijke deel van de Albertlaan en het middeneiland aan de Albertlaan.
Tijdens deze fase geldt in dit deel van de Albertlaan éénrichtingsverkeer. Deze fase zal afgerond zijn in maart/april 2014 (*).

© Giovanni Neckebroeck

Heraanleg wegdek
tussen Gentsestraat en
Denderhoutembaan/
Weggevoerdenstraat
Het Agentschap Wegen en Verkeer
(AWV) maakt van de gelegenheid
gebruik om het wegdek tussen de
Gentsestraat en de Denderhoutembaan/Weggevoerdenstraat ook een
opknapbeurt te geven (werfzone
fase 2a op de kaart, aangeduid in
het groen).
Dit was oorspronkelijk voorzien na
fase 1, na overleg werd beslist deze
werken uit te voeren op het einde
van fase 2. Dit wegdekonderhoud
zal twee weken in beslag nemen.

Hoe rijden de fietsers?

(*) De werken zijn afhankelijk van het weer.
Bij slecht weer kan de
planning wijzigen.
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Tijdens de tweede fase van de werken kunnen fietsers het dubbelrichtingsfietspad in de Elisabethlaan
blijven gebruiken. Het fietspad aan
de zuidelijke zijde van de Albertlaan
kan in dubbele richting worden
gebruikt. Op de Brakelsesteenweg
worden de bestaande fietspaden gebruikt aan weerszijden van de weg.

Omleiding plaatselijk verkeer

Omleiding doorgaand verkeer
en verre afstandsverkeer
Tijdens de totale duur van de werken wordt het doorgaand verkeer omgeleid via de Brusselsesteenweg (N8),
de Koning Boudewijnlaan (N28) en de Aalstersesteenweg
(N405).
Het verkeer komende van Brakel richting Brussel of Aalst
kan niet langer via de werfzone maar dient om te rijden via
de Elisabethlaan (N8) en de Leopoldlaan (N8). Het verkeer
richting Brussel neemt daarna de Brusselsesteenweg
(N8), het verkeer richting Aalst neemt de Koning Boudewijnlaan (N28).
Het verkeer richting Brakel rijdt via de Brusselsesteenweg
(N8), de Koning Boudewijnlaan (N28), de Aalstersesteenweg (N405) en de Albertlaan (N405).
Het verre afstandsverkeer tussen Aalst en Brakel/Geraardsbergen wordt in beide richtingen omgeleid via de
N460-Geraardsbergsesteenweg.

Omleiding doorgaand verkeer

De Albertlaan wordt tijdens fase 2 enkel opengesteld voor
het verkeer richting Brakel. Preulegem wordt opnieuw
opengesteld voor tweerichtingsverkeer. Het verkeer komende uit Aalst volgt de Albertlaan en kan aan het einde
van het verkeersplein, aan de Elisabethlaan, naar links
richting Brussel of naar rechts richting Brakel.
Het verkeer voor het verkeersplein Den Dollar, tussen de
Brakelsesteenweg en de Outerstraat, kan via de Brakelsesteenweg tijdelijk in twee richtingen rijden tot aan het
kruispunt met de Outerstraat. Dit kruispunt zelf is volledig
afgesloten door rioleringswerken.
Om de bewoners van de Outerstraat en van Outer te ontsluiten, wordt een plaatselijke lus voorzien: Outer binnenrijden
kan via de Bovenhoekstraat, uitrijden gebeurt via de Ziekhuizenstraat. Het verkeer van verderaf (Aspelare, Nederhasselt
en Haaltert) wordt aangeraden om de gewestweg N460 te
gebruiken en niet door te steken door het centrum van Outer.

Omleiding plaatselijk verkeer

Voor meer informatie over de werken
kan je terecht op
www.wegenenverkeer.be/ninove.
Wil je  permanent op de hoogte blijven?
Schrijf je dan via de website in op de digitale nieuwsbrief. Zo ontvang je alle nieuwigheden over deze werfzone in je mailbox.

Bereikbaarheidsadviseur
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zet op deze werf een bereikbaarheidsadviseur in. Zij is de brugfiguur tussen handelaars en het
AWV. Handelaars met specifieke vragen, opmerkingen of problemen,
kunnen altijd bij de bereikbaarheidsadviseur terecht:
Els Cools, tel. 0488 28 65 09
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be

Meer info? • Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, 09 241 74 74, wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be
• Stad Ninove, dienst openbare werken, 054 31 32 83, openbare.werken@ninove.be
• www.wegenenverkeer.be/ninove
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Ijzelbestrijding
prioriteitenplan bij sneeuw en ijzel

De stad Ninove moet zorgen voor het onderhoud van haar wegen om zo de veiligheid op de weg te garanderen. Gladheidbestrijding is voor de stad dan ook een zeer belangrijk punt!
Ook deze winter doet het AGB DN (als uitvoerder van opdrachten van de stad) zijn uiterste best om de wegen op het grondgebied van Ninove zo berijdbaar mogelijk te houden.
Veilige wegen in de winter!
Elk jaar wordt een gladheidbestrijdingsplan opgesteld,
waarin omschreven staat wat er moet gebeuren bij (kans
op) gladheid.
Elk jaar wordt het plan geëvalueerd en bijgestuurd, waarbij
er ook zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de
feedback van de inwoners.

Strooiroutes op basis van prioriteiten
Het hele grondgebied van Ninove omvat meer dan 300
km wegen (ongeveer 223 km verharde wegen en 117 km
andere wegen). Alle wegen tegelijkertijd strooien is onmogelijk. Daarom wordt er gewerkt met vaste routes op basis
van prioriteiten:
• Prioriteit 0
Onder prioriteit 0 vallen de gewestwegen, zoals bijvoorbeeld de Brusselsesteenweg en de N8-Brakelsesteenweg. Gewestwegen worden niet beheerd door de stad
maar door het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
Zij worden dan ook niet behandeld door het AGB DN.
Voor meer info over de gewestwegen kan je terecht op
www.wegenenverkeer.be.
• Prioriteit 1
Onder prioriteit 1 vallen de belangrijkste toegangswegen
en hoofdwegen van de stad, inclusief de vrijliggende
fietspaden*, busroutes, routes naar stations en wegen
naar scholen en openbare gebouwen.
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Prioriteit 1 wordt zowel binnen als buiten de normale
werkuren opgevolgd. Met andere woorden: ook ’s avonds
en tijdens weekends wordt het nodige gedaan om deze
straten sneeuw- en ijzelvrij te houden.
Prioriteit 1 wordt zowel preventief (vóór de sneeuwval)
als curatief (als er al sneeuw ligt) gestrooid.
• Prioriteit 2
Prioriteit 2 omvat straten die niet als hoofdwegen
beschouwd worden. Bij het opstellen van het gladheidsbestrijdingsplan was het startpunt dat iedereen op een
afstand van ongeveer 300 m een gestrooide weg moet
kunnen bereiken. De straten die onder prioriteit 2 vallen,
zijn dus “kleinere” straten dan de hoofd- en toegangswegen maar het gaat hier toch nog altijd om straten die
bereikbaar zijn voor de strooiwagens.
Ook voetpaden van en naar openbare gebouwen en industriegebieden behoren tot prioriteit 2.
Prioriteit 2 wordt vooral curatief (als er al sneeuw ligt)
gestrooid. Opvolging van deze straten gebeurt ook enkel
tijdens de kantooruren.
• Prioriteit 3
Hieronder vallen landelijke wegen, doodlopende wegen
en woonwijken.
De straten die onder deze prioriteit vallen, worden alleen
op werkdagen én tijdens de normale werkuren behandeld,
en ook uitsluitend in perioden van aanhoudende gladheid.

(*) Een vrijliggend fietspad is een fietspad dat volledig gescheiden is van de rijweg,
bv. Mallaardstraat. Ook op een deel van de Centrumlaan ligt een vrijliggend fietspad.

Zones die NIET behandeld worden door dit plan
• gebieden binnen de bebouwde kom waar het hemelwater infiltreert in de bodem en dus niet in het rioolstelsel
terechtkomt, bijvoorbeeld grindwegen
• erftoegangswegen
• parkeerplaatsen zowel binnen als buiten de bebouwde kom
Op www.agbdn.be kan je alle standaardroutes per prioriteit raadplegen.

Sneeuwruimen
Bij hevige sneeuwval wordt er natuurlijk eerst gestart met
het ruimen van de wegen. Het sneeuwruimen gebeurt op
basis van dezelfde prioriteiten als het strooien. Met de ruimingswerken wordt ongeveer 1 uur vóór de strooidiensten
uitrijden gestart.

Ingezet materiaal
HET AGB DN blijft strooien met 3 vrachtwagens, uitgerust met een gps-gestuurd systeem voor het strooien van
pekel- en/of zout. Verder beschikt het ook over één grote
tractor uitgerust met een pekel en zoutstrooier en een
sneeuwschuif. Die wordt vooral ingezet op prioriteit 3.
Het sneeuwruimen werd na aanbesteding gegund aan de
firma De Visscher uit Outer. Bij hevige sneeuwval worden
zij ingeschakeld en kunnen er tot 6 tractoren ingezet worden op het sneeuwruimen van prioriteit 1 en 2. De prioriteit 3-wegen worden indien nodig geruimd door de tractor
van het Dienstenbedrijf zelf.

Extra aandacht voor de fietspaden
Een opmerking die vorige winter vaak terugkwam,
had betrekking op het sneeuwvrij maken van de
fietspaden. Daarom werd er geïnvesteerd in een extra
kleine tractor, uitgerust met zoutstrooier en sneeuwschuif, die vooral ingezet zal worden om de fietspaden
sneeuwvrij te houden.

Tot slot
Er wordt enkel tussen 4 uur en 22 uur gestrooid.
Op vraag van politie of brandweer kan hiervan
afgeweken worden.
Het ruimen van voetpaden en fietspaden die de
deelgemeenten verbinden en fiets- en voetpaden naar en van
openbare gebouwen gebeurt enkel tijdens de werkuren. Bij
hevige sneeuwval kan er afgeweken worden van de standaard
aanpak en wordt er sowieso eerst gestart met het ruimen
van de wegen. In zulke gevallen kan het ook zijn dat er andere
routes gereden worden, afhankelijk van bepaalde urgenties.

En ook jij kan helpen!
• Bij grote kans op gladheid wordt er meestal preventief
gestrooid. Werd dit voorspeld, dan is er voldoende tijd
om alle straten te strooien. Helaas is het niet altijd
mogelijk om opkomende gladheid of zelfs de hevigheid
van sneeuwval te voorspellen. Wanneer dit gebeurt, dan
is het niet mogelijk om meteen alle wegen sneeuwvrij te
maken. Dus kan het zijn dat op zo’n moment jouw straat
misschien niet onmiddellijk gestrooid of geruimd wordt
omdat er aan andere straten voorrang moet worden
gegeven. Toon op zulke momenten wat begrip voor de
medewerkers van de stadsdiensten! Winterse weersomstandigheden zijn voor niemand gemakkelijk. Maar er
wordt vaak dag en nacht gewerkt om het ongemak voor
de inwoners zoveel als mogelijk te beperken.
• Bij winterweer blijft het belangrijkste advies altijd: rij voorzichtig en pas je snelheid aan (ook op gestrooide wegen)!
• Giet bij vriesweer zeker geen water op de openbare weg
of op het voetpad.
• Zorg er ook voor dat je het voetpad vóór je woning vrijmaakt om voetgangers veilig te laten passeren en gladheid te vermijden. Schep de sneeuw niet op de rijbaan. Zo
doe je het werk van de stadsdiensten teniet. Schep het zeker ook niet op de rioolroosters. Wanneer het dooit, wordt
anders de vlotte afvoer van het smeltwater gehinderd.

Meldingen
Het AGB DN beschikt over een stock van 550 ton strooizout.

Heb je een klacht of verzoek met betrekking tot sneeuw en
ijzel? Surf dan naar www.agbdn.be/serviceaanvragen en
vul een serviceaanvraag in.
Binnen de kantooruren
Je kan natuurlijk ook telefonisch of persoonlijk terecht bij
het AGB DN, van maandag tot en met vrijdag (van 8 uur tot
12 uur en van 12.30 uur tot 15.45 uur).
Alle klachten, vragen en meldingen worden altijd eerst
door de verantwoordelijke van het winterteam beoordeeld
op hoogdringendheid. Alles wordt opgevolgd. Naargelang
de urgentie is dat ofwel meteen of anders wordt het opgenomen in de planning.
Buiten de kantooruren
Buiten de eerder vermelde kantooruren kan je terecht bij
de politie. Zij nemen dan verder contact op met de wachtdienst van het AGB DN.
Lokale politie Ninove, Onderwijslaan 75, 9400 Ninove,
054 31 32 32
Meer info? AGB DN, Paul De Montplein 10, 9400 Ninove,
054 31 77 10, www.agbdn.be, agbdn.info@ninove.be
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Veilig van oud naar nieuw
2014 kruipt langzaam dichterbij. Tijdens oudejaarsnacht vieren we feest en klinken we op het voorbije
én het nieuwe jaar. Van ons volgt er alvast één advies:
hou het die nacht vrolijk, maar vooral ook veilig!
Gratis feestbussen

Vuurwerk

Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de
feestbus van De Lijn. In Oost-Vlaanderen reis je zelfs gratis mee dankzij het provinciebestuur.

Heel wat inwoners zullen het nieuwe jaar vieren met het
afsteken van feestvuurwerk. Dit kan enkel nadat je hiervoor
schriftelijk toelating hebt gekregen van de burgemeester.
Heb je geen toelating en schiet je toch vuurwerk af? Dan
riskeer je een GAS-boete!

Ninove wordt tijdens oudejaarsnacht bediend door
• de gratis feestbus F3 Aalst Station - Welle - Denderleeuw - Denderhoutem – Ninove.
• de 153 Ninove – Gooik - Leerbeek – Halle. Een rit op deze
lijn is wel betalend omdat ze wordt bediend door De Lijn
Vlaams-Brabant, waar het ‘gratis’ principe niet geldt.
Alle dienstregelingen, haltelijsten en een overzicht welke
grote party’s bereikbaar zijn met de feestlijnen vind je
vanaf 1 december terug in de online folder (regio Dender
en regio Vlaams Brabant) op www.delijn.be/oudejaar, of in
de gratis folders die je kan vinden in het stadhuis.

Het is in Ninove verboden om feest- en seinvuurwerk af
te steken, tenzij de burgemeester toestemming geeft. Op
oudejaarsavond zal de burgemeester dit uitzonderlijk toestaan van 31 december, 23.30 uur tot 1 januari, 1 uur.
Hoe aanvragen?
Dien je aanvraag in bij het kabinet van de burgemeester, Centrumlaan 100 - Ninove, burgemeester@ninove.be. Vergeet
niet dit 3 weken op voorhand te doen, anders ben je te laat.
Tips voor veilig vuurwerk
• koop enkel wettelijke en veilige producten
• eis een verpakking voor het vervoer en steek het vuurwerk vooral niet in je zak
• lees vooraf aandachtig de gebruiksaanwijzingen en volg
deze steeds nauwkeurig
• hou kinderen op afstand bij het gebruik van feestvuurwerk. Laat hen zeker nooit vuurwerk afschieten
• zorg ervoor dat toeschouwers op een degelijke afstand
blijven tot na het afvuren
• zorg voor water of een brandblustoestel binnen handbereik. Doof onmiddellijk op de grond gevallen vonken
• steek slechts één raket of tuig tegelijk aan
• steek nooit gebrekkig vuurwerk opnieuw aan
• benader nooit een tuig nadat het aangestoken werd
• hou dieren op een veilige plaats
• alcohol en vuurwerk gaan niet samen
Wat bij ongevallen?
Gebeurt er ondanks alle voorzorgen toch een ongeval,
behandel brandwonden dan zoals andere brandwonden.
Koel de wonde onmiddellijk met water. Krijg je iets in je
ogen, vertrek dan onmiddellijk naar de
spoeddienst van de dichtstbijzijnde kliniek.
Gebruik geen zalf, ook geen oogzalf.

DISCO
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Wat gebeurt er met
de kinderen als dit uitkomt?
Partnergeweld en de gevolgen voor het kind
In 2012 werden bij de Ninoofse politie 69 aangiften gedaan voor
partnergeweld. Eind september 2013 stond de teller op 52. De
slachtoffers van huiselijk geweld worden doorverwezen naar de
dienst slachtofferhulp van het CAW (Centrum Algemeen Welzijn).
In 2012 werden 22 slachtoffers doorverwezen en in 2013 zijn er tot
nu toe 38 slachtoffers in de hulpverlening terecht gekomen.

Hulpverlening
Naast de begeleiding van het slachtoffer via de dienst
slachtofferhulp, zorgt het CAW ook voor de begeleiding van
het koppel (dienst partnergeweld).
Het CAW doet er alles aan om zo snel mogelijk te starten
met de gesprekken met het koppel. In die gesprekken
wordt gezocht naar mogelijkheden om om te gaan met
woede en agressie. Ook de achterliggende redenen van het
geweld worden onderzocht. Na de intensieve begeleiding
wordt het koppel nog enige tijd verder opgevolgd. Dit zorgt
ervoor dat mensen sneller opnieuw aanbellen bij de hulpverlening, indien de thuissituatie opnieuw escaleert.
In Ninove is er een antennepost van CAW regio Aalst, maar
voor een intense begeleiding moeten mensen naar Aalst.
Huisbezoeken van het CAW zijn wel steeds mogelijk om
het gemakkelijker te maken voor de cliënt.

Kinderen in een gezin waar huiselijk geweld
voorkomt
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, zijn kinderen
soms een stille getuige. De effecten hiervan zijn niet te
onderschatten. “Wat gebeurt er met de kinderen als dit
uitkomt?” is een vraag die ouders zich vaak stellen als ze
in een gewelddadige relatie zitten.
De hulpverlening heeft gelukkig meer en meer aandacht
voor de kinderen. Er zijn heel wat mogelijkheden om
kinderen te helpen dit geweld te proberen begrijpen en
verwerken. Aan de hand van spelletjes, popjes, gevoelenskaarten… wordt in dialoog gegaan met het kind.
Het is belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te roepen,
vóór de situatie escaleert. Ook wanneer er geen officiële
klacht bij de politie werd ingediend, kunnen mensen worden doorverwezen naar het CAW. Dit gebeurt dikwijls via
het Sociaal Huis, de huisarts, het justitiehuis, maar slachtoffers kunnen ook gewoon zelf bij het CAW langsgaan.

OCSID

Preventie
De hulpverleners partnergeweld
zijn steeds op zoek naar manieren om politiediensten, huisartsen, ziekenhuizen... te sensibiliseren. De politie heeft zelf ook
meer en meer aandacht om situaties met partnergeweld
zo goed mogelijk aan te pakken om te voorkomen dat
daders hervallen.
In het voorjaar wil het stadsbestuur ook de scholen bij deze
problematiek betrekken om zo kinderen die eventueel te
maken krijgen met intrafamiliaal geweld, zo goed mogelijk
op te vangen en problemen zo snel mogelijk op te merken.
Eind november werden in de stad witte linten aangebracht om intrafamiliaal geweld onder de aandacht te
brengen. In de verschillende stadsgebouwen kan je
folders vinden over intrafamiliaal geweld.

Ben jij slachtoffer of getuige van huiselijk
geweld? Dan kan je hier terecht:
• CAW Regio Aalst, www.cawregioaalst.be,
info@sociaalhuisaalst.be, 053 77 24 24,
projectpartnergeweld@cawregiodendermonde.be
• OCMW Ninove, www.ocmwninove.be, 054 51 53 50,
dienst huisvesting / crisisopvang, 054 51 53 73,
gratis juridisch advies, (na afspraak) 054 51 53 50
• Politie tel. 101, Politie Ninove, dienst slachtofferzorg,
jeugd- en gezinszaken, 054 31 89 21, 054 31 89 20,
www.politieninove.be
• Slachtofferhulp CAW – contactpunt Aalst,
054 77 61 16 en 052 25 99 55
• Justitiehuis Dendermonde,
justitiehuis.dendermonde@just.fgov.be, 052 25 33 00
• Je huisarts of de wachtdienst www.mediwacht.be
• Meldpunt voor Geweld, Misbruik en Kindermishandeling
Tel. 1712
• Tele-Onthaal www.tele-onthaal.be Tel. 106
• Awel (Kinder- en jongerentelefoon) www.awel.be Tel. 102

Meer info? Dienst sociale zaken,
054 31 33 31, sociale.zaken@ninove.be  
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Elk slachtoffer is er 1 te veel. Daarom wil de stad dit thema
blijvend onder de aandacht brengen. Dit jaar met de focus
op de betrokken kinderen. Want ook zij zijn slachtoffer!
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De bib verwarmt het jaareinde
“Scrooge”, door Rob vanderWildt. Een bewerking
van Charles Dickens’ “A Christmas Carol”
Welk verhaal past er beter bij het
einde van het jaar dan “A Christmas Carol”?
Charles Dickens schreef zijn wereldberoemd geworden kerstvertelling A Christmas Carol in 1843.
Vandaag vertelt Rob Vanderwildt
een eigenzinnige versie van het
verhaal, waarbij hij Ebenezer
Scrooge zelf aan het woord laat.
Rob en Ebenezer – ze zijn inmiddels goede vrienden geworden –
blikken terug op die tumultueuze
kerstnacht waarin drie geesten
Scrooge voor de keuze stelden:
“Of je betert je leven, oude zuurpruim, of je gaat een bittere oude
dag tegemoet.” Welke beslissing neemt Scrooge?
Rob Vanderwildt vertelt Scrooge! op vrijdag 13 december om 20 uur
in het leescafé van de bib.
Opgelet, het aantal plaatsen is beperkt. De toegang is gratis,
maar reserveren is verplicht via
bibliotheek@ninove.be of
054 32 40 04.

Soep op de Stoep
Warme soep. Lekker, gezond en een warm gebaar dat niet
veel moeite kost. Dat is de basis van Soep op de stoep, een
jaarlijkse actie van Welzijnszorg.
Deze actie is al enkele jaren te gast in de bib. Deze keer
is het thema”‘armoede (op den) buiten”. In ruil voor een
dampende beker soep kan je een vrije bijdrage leveren.
Elke Soep op de stoeper helpt zo mensen in hun strijd
tegen armoede.
Afspraak op zaterdag 14 december van 9 uur tot 13 uur.

StudiezaaL
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Meer info?
Bibliotheek, 054 32 40 04, bibiliotheek@ninove.be
www.facebook.com/bibninove

Net zoals in de voorbije examenperiodes wordt de bibzaal
(ingang via E. De Deynstraat) van zaterdag 21 december
tot donderdag 31 januari 2014 ingericht als studiezaal
voor studenten. De exacte openingsdata en -uren
kan je raadplegen via de Facebookgroep
http://www.facebook.com/groups/bibzaalstudiezaal/

schouwburg

in december

maandklapper
december 2013
de plomblom

trefcentrum

Volg ons ook op Facebook:
http://nl-nl.facebook.com/CCDePlomblom

de linde

Woe 04-12-2013 – info-avond rond hart- en vaatziekten
CM Midden-Vlaanderen – 09 267 57 35
Za 07-12-2013 – Concert
St-Cecilia Appelterre – 0496 25 18 90
Woe 11-12-2013 – Bloedafname
Rode Kruis Ninove – 054 33 85 39
Vrij 13-12-2013 – Theater “Hoofd vol mist”
Davidsfonds Meerbeke – 054 33 37 91
Za 21-12-2013 – Concert met Yannick Bovy
Kon. Harmonie “Eendracht is macht” Okegem – 0476 86 34 91
Woe 25-12-2013 – Kerstconcert Paul Severs
VK Doordrijvers – 054 33 62 17
Vrij 13-12-2013 – Bloedafname
Rode Kruis Ninove – 054 33 85 39
Za 21-12-2013 – Kwis
Mevoc – 054 33 82 77
Ma 23-12-2013 – Poppentheater Pierken
Gezinsbond Meerbeke – 054 33 38 08

te gast

amusement

T !!!
!!! UITVERKOCH

WIM HELSEN

Spijtig Spijtig Spijtig
Toch spijtig van al dat geweld
en van de Euro
en dat de economie achteruitgaat.
Spijtig ook van de bankencrisis
en dat er nog altijd mensen criminele
feiten plegen
om allerhande redenen
zoals bijvoorbeeld slecht karakter.
Maar ook spijtig van dat religieus
extremisme
met al zijn ontploffingen en afgunst
en van politiek extremisme
en van dictators en verdrukking.
En nu ik eraan denk:
spijtig eigenlijk dat politiekers zoveel
met politiek bezig zijn
in plaats van met ons
en wij zoveel met onszelf

en met al onze moeilijke problemen
in plaats van
ja in plaats van wat eigenlijk?
...
Spijtig zeg.
Spijtig dat we dat niet weten.
Spijtig spijtig spijtig.

sen de massa. Dwingt hij tot lezen.
Ontcijferen. Zoeken. Zijn dictie
imponeert, zijn taal flitst, zijn lijf vat
koorts. Alsof er om ‘s mans geest
geen sluitspier knelt. Helsen treft,
Helsen troost. Helsen, meer nog,
kolkt.” (De Morgen)

In zijn nieuwe voorstelling lost Wim
Helsen haast alle problemen op.
Opgelucht en vrolijk verlaten de
mensen achteraf de zaal.

“superbe comedyshow” (Cobra.be)

“Surreëel humoristisch universum.
Bevrijdend lachen” (De Standaard)
“Topvoorstelling. Geniale, absurde
vondsten. Meesterlijk ment Hel-

Tekst en spel: Wim Helsen
Coaching: Erwin Paulussen, Marijn
Bouwman & Randall Casaer
Techniek: Wim Dolfyn
Lichtplan: Marc Heinz
Ontwerp affichebeeld: Yvonne Roos

Donderdag 5 december 2013 l 20.00 uur
Tickets: e 16,00 l Reductie: e 15,00 l ABO: e 12,80

muziek

MARIJN DEVALCK & JEAN BOSCO SAFARI
Memories are made of this (Dean Martin Tribute)
Spreek het woord ‘Crooners’ uit, en je krijgt schampere
reacties. Maar zeg: Frank Sinatra – Dean Martin –
Sammy Davis Jr. en je krijgt schouderklopjes. The Rat
Pack. Klasse. Jazz. Swing.
Wij pikken er Dean Martin uit, de meest toegankelijke
van de club. Hij croont, swingt als een duivel en zingt
opwindende pop, met de fijne humor die zo eigen is aan
dit genre. Bovendien was Dean Martin een gevierde filmster, die in meer dan 100 films schittert naast groten als
John Wayne.

That’s Amore. Memories are made of this. You’re nobody
till somebody loves you. Everybody loves somebody
sometime. The Chapel in the Moonlight. Volare. Sway
(with me)... maakten hem tot een van de lievelingen van
Las Vegas.
Er was de ‘king of rock’n’roll’, maar Dean Martin was de

‘King of Cool’. Nooit hield iemand met meer elegantie een
whiskyglas in de hand.
André de Laat, 27 jaar en fanatiek Dean Martin-bewonderaar, speelt jazz in heel Europa en de VS.
Hij schreef nieuwe arrangementen en leidt het orkest, in
een herkenbare mix tussen ‘van toen’ en ‘hedendaags’.
Als backup heeft hij persoonlijk contact met Deana Martin, dochter van.
Met Marijn Devalck en Jean Bosco Safari staan 2 stijlvolle zangers op het podium. 2 generaties, 2 grote bewonderaars van Dean Martin. Ze zingen hun eigen favoriete
songs, en een reeks opvallende duetten.
Marijn Devalck: zang
Jean Bosco Safari: zang
André de Laat: orkestleiding

VORMING

Zondag 8 december 2013 l 15.00 uur
Tickets: e 16,00 l Reductie: e 15,00 l ABO: e 12,80

PROEF KAMEROEN

KOOKWORKSHOP MET CHARLOTTE LATANI
We maken samen de typische Kameroense gerechten, poulet NG en Ndole klaar. Charlotte, een
gedreven Kameroense dame, geeft de geheimen
prijs van deze lekkernijen. We komen ook veel te
weten over het leven in Kameroen.
Datum: zaterdag 7 december 2013 van 9.30 uur
tot 13.30 uur
Code: 1331NI
Inschrijving via Vormingplus:
www.vormingplus-vlad.be of 054 41 48 02
Prijs: € 17,00 - € 11,50 euro (aangepast tarief)
(maaltijd inbegrepen)

Begeleiding: Charlotte Latani
Plaats: Polyvalente zaal De Linde, Gemeentehuisstraat 42 te 9402 Meerbeke
Meebrengen: keukenhanddoek, mes en snijplankje
Samenwerking van CC De Plomblom, integratieambtenaar (dienst sociale zaken), Vormingplus

Film

JAGTEN
Wanneer kleuterleider Lucas door de 5-jarige Klara ten
onrechte wordt beschuldigd van misbruik, verandert zijn
leven van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van
het dorp beginnen zich tegen hem te keren. De eens zo
hechte lokale gemeenschap valt uit elkaar, terwijl Lucas
tot doelwit is verklaard.
“Net zoals zijn legendarische Dogmameesterwerk Festen
uit 1998 bevat Jagten enkele onvergetelijke in your facetaferelen waarin beenzwarte humor en wrang drama gelijktijdig ontbranden – vooral tijdens de kleuterkoorscène
wisten we niet goed of we moesten schateren van het lachen of in mekaar krimpen van gêne.” (HUMO)

“Met het aangrijpende drama Jagten (de jacht) is de Deense filmmaker Thomas Vinterberg terug op het meesterlijke niveau van zijn succesfilm Festen.” (Het Parool)
Deze film is niet aangeraden voor personen jonger dan 12
jaar.
Regisseur: Thomas Vinterberg
Met: Mads Mikkelsen e.a.
Denemarken – 2012 – drama – 106 minuten

Dinsdag 10 december 2013 l 20.00 uur
Tickets: e 6,00 l Reductie: e 5,00

Muziek

KERKTOUR LAÏS
Midwinter Tales -

Meerbeke

Voorprogramma: Fenikskoor

De dames van Laïs zijn al lang geen onbekenden meer:
verscheidene gesmaakte CD’s, voorprogramma’s van onder meer Luka Bloom en Sting, platgespeelde festivalweiden van Pinkpop, Werchter, Dranouter en vele andere in
binnen- en buitenland. Na de tournee Songs we embrace
i.s.m. Maandacht, smaakte deze samenwerking naar méér!
Daarom volgt er in de winter een intieme Laïs-kerktour.

teriaal en dit alles in verschillende talen, het zijn de ideale
ingrediënten voor een gezellige avond in een uniek decor.

Annelies, Nathalie en Jorunn brengen u warmte tijdens de
koude winterdagen en laten zich hiervoor begeleiden door
de sfeervolle klanken van hammond, cello en harp. Bekende Laïsnummers, covers uit Songs we embrace, nieuw ma-

Annelies Brosens, Nathalie Delcroix en
Jorunn Bauweraerts: zang
Seraphine Stragier: cello, harp
Niels Verhees: hammond

Drie engelachtige stemmen, uw garantie voor een hartverwarmende avond.
Het voorprogramma zal verzorgd worden door het Fenikskoor uit Ninove.

Woensdag 11 december 2013 l 20.00 uur
Tickets: e 16,00 l Reductie: e 15,00 l ABO: e 12,80
Locatie: Sint-Pieterskerk Meerbeke

T !!!
!!! UITVERKOCH

Theater & Woord

’T ARSENAAL & THEATER MALPERTUIS
Verre vrienden

Verre Vrienden is een donkere komedie.
Een fatale ontmaskering van burgerlijke relaties.
Een fijnmazig web van leugens, overspel en hypocrisie dat
wordt blootgelegd.
Een topper van Alan Ayckbourn, één van de grootste
Britse komedieschrijvers van de 20ste eeuw.
Enkele vrienden – dertigers en veertigers – ontmoeten
elkaar op een zaterdagmiddag. Ze wachten op een oude
gemeenschappelijke vriend. Zijn vriendin is onlangs
verdronken. Zijn vrienden willen hem opvrolijken. Zelf
hebben ze echter weinig reden om vrolijk te zijn: een
buitenechtelijke verhouding, ongewilde kinderloosheid en
een huwelijk dat op springen staat. Dan komt de vriend op
bezoek. Tegen ieders verwachting in is hij opgewekt...
In 2012 maakten Theater Malpertuis en ’t ARSENAAL
samen twee coproducties: de voorstelling Herfstsonate,
naar Bergman, in een regie van Piet Arfeuille en Verre
Vrienden, in een regie van Michael De Cock. Wegens succes gaat Verre Vrienden in 2013 opnieuw op tournee.

“Het stuk gaat niet alleen over de dood, maar vooral over
de dood van de liefde. Dat gevoel, met veel treurnis, treft
Michael De Cock volledig in het laatste beeld.”
(Johan Thielemans – Cobra.be)
“Een geestig stuk dat toch voorzien is van de nodige
diepgang en ons als mens op de korrel durft te nemen.
(...) Regisseur Michael De Cock heeft in het verleden al
meermaals bewezen dat hij moeiteloos van oppervlakkige
vreugde naar onderliggende treurnis kan switchen en
omgekeerd.” (Daan Borloo – CJP.be)
“Een jonge ploeg die eerlijk speelt en met overtuiging.
Met als meest opvallende Ikram Aoulad. (...) Ook de overige acteurs verdienden de ruiker die traditioneel na de
première gegeven wordt. (...) Verre vrienden van ‘t ARSENAAL verdient volle zalen.” (Guido Lauwaert – Knack.be)
Tekst: Alan Ayckbourn
Regie: Michael De Cock
Spel: Frank Dierens, Sophie Derijcke, Tom Ternest,
Ikram Aoulad, Janne Desmet en Junior Mthombeni

Zaterdag 14 december 2013 l 20.30 uur
Tickets: e 14,00 l Reductie: e 13,00 l -26 jaar: e 7,00 l ABO: e 11,20

Familievoorstelling

MARTINE DE KOK, AMARYLLIS
TEMMERMAN EN BERT VERBEKE
Jukebox voor kids (7+)
Twaalf jaar geleden trok Jukebox 2000 voor de eerste keer
naar de culturele centra van Vlaanderen. Vijf hernemingen later kwam er een einde aan deze levende jukebox
van Nele Bauwens, Tine Embrechts en Lucas van Den
Eynde. Sinds 2000 lokte dit drietal steevast uitverkochte
zalen en liet avond na avond het publiek kiezen uit 100 in
oor- en oogspringende liedjes van de afgelopen 100 jaar.
Anno 2013 staat het trio van Jukebox voor kids te trappelen om de Vlaamse podia te bestijgen! Martine de Kok,
Amaryllis Temmerman en Bert Verbeke bieden het jonge
publiek 50 keuzemogelijkheden, waarbij de kinderen
vooraf - via een website - en tijdens de voorstelling zelf
kunnen bepalen wat ze willen horen. Van Samson & Gert
naar Jan De Smet, van Het Geluidshuis naar Herman Van
Veen, van K3 naar de Disney-klassiekers!
Martine de Kok studeerde kleinkunst aan Studio Herman
Teirlinck. Ze speelt virtuoos piano en maakt eigenzinnige
Nederlandstalige liedjes. In 2009 bracht zij haar eerste
mini-cd Woestijn uit, die goed ontvangen werd. Ze schitterde o.a. ook reeds in verschillende producties van Theater FroeFroe, speelde mee in de één-reeks Thuis en maakt
samen met Tom Kets muzikale kleutervoorstellingen.
Amaryllis Temmerman is eveneens een duiveltje doet
al. Naast haar televisiepresentaties voor o.a. RTV, maakt
ze ook eigen cd’s. Ze creëerde reeds tal van kinderproducties, waaronder Prinsesje en de Beer, dat zowel in

Vlaanderen als in Nederland een succesverhaal werd.
Bert Verbeke is vooral bekend als Bram Schepers in
Thuis, maar acteerde ook reeds voor o.a. De Zwarte
Komedie, V.E.L.D. & NTGent en het Vernieuwd Gents
Volkstoneel. Eind december 2011 speelde hij de rol van
Fyedka in de musical Fiddler on the Roof. Najaar 2012 is
Bert te zien in de musical Ben X als pestkop.
De live concerten van Jukebox voor kids worden door
zangers & acteurs Amaryllis, Bert & Martine in een
speels jasje gegoten. Interactie met het publiek is een
must, oude(re) kinderhits worden niet geschuwd en het
4-koppige orkest onder leiding van Jan Van Looy zorgt
voor magistrale muzikale begeleiding!
Jukebox voor kids wordt een feest voor jong en oud!
De setlist van deze dag wordt bepaald aan de hand
van de stemming die vooraf is gebeurd via de website
http://www.jukeboxvoorkids.be/stem.php
Aarzel niet, breng je voorkeursstem uit en hoor op
18 december jouw favoriete liedjes!
Met: Martine de Kok, Amaryllis Temmerman en
Bert Verbeke
4-koppig orkest o.l.v. Jan Van Looy
Productie: De Muziekfaktorij vzw
www.demuziekfaktorij.be - www.jukeboxvoorkids.be

Woensdag 18 december 2013 l 14.30 uur
Tickets: e 10,00 l Reductie: e 9,00 l -12 jaar: e 5,00 l Gezinsbond: e 8,00/e 4,00

www.ninove.be/ccdeplomblom

PRAKTISCH

cc de plomblom Tel. 054 34 10 01
graanmarkt 12 9400 Ninove

Openingsuren ticketverkoop
• Dinsdag tot vrijdag: 9 -12 uur en 13 -17 uur
Zaterdag: 9.00 uur tot 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 -12 uur en 13 - 17 uur.
Of na voorafgaande afspraak tijdens kantooruren.
Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

Sluitingsdagen balie/
ticketverkoop/zaalverhuur
• Elke maandag. Ook van 21/12/2013 t.e.m. 02/01/2014.
• Online ticketing: Vanaf dit jaar kan je abonnementen
en tickets kopen via de website www.ninove.be/
ccdeplomblom. Hier vind je eveneens een handleiding.

Reservaties
• Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter
plaatse of telefonisch op het nummer 054 34 10 01 of via
mail ccbalie@ninove.be
• Reservaties (tickets & abonnementen) moeten binnen de
14 dagen na reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt
de 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 rekeningnummer
IBAN BE11 0012 8664 1948 (na telefonische reservatie)
met vermelding: ‘Stadsbestuur Ninove-cultuurcentrum’
+ reservatiecode.
• Met cultuurcheques.

Opgelet!
Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

Ninove
Kort
Ninove
Kort

Evenementenkalender
JAZZ MADD (Jazz Muziek Aan De Dender)
Wat? Optreden David Thomaere (piano), Felix Zurstrassen (bas), Antoine
Pierre (drums), Stijn Cools (drums op 14 december)
Wanneer? Zondag 8 december om 19 uur. Ook op zondag 8 december
om 11 uur in ’t Melkhuisje, Aalst en op zaterdag 14 december om 20 uur
in ’t Kasteeltje, Denderleeuw.
Waar? Zaal van de academie voor muziek, woord en dans, Parklaan 13,
Ninove
Info: 0495 12 14 47, duende.jvds84@gmail.com, www.jazzmadd.be

THEATERMONOLOOG “HOOFD VOL MIST”
Wat? Theatervoorstelling over alzheimer door Kristel Vranken,
met livemuziek van Stefaan Daems (saxofoon)
Wanneer? Vrijdag 13 december om 20 uur
Waar? De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove
Org.: Davidsfondsafdelingen Ninove (tel. 054 34 16 21),
Outer (tel. 054 32 64 68) en Meerbeke (tel. 054 32 44 16)

Kerstconcert “In dulci jubilo 2000”
Wat? Kerstconcert door het gemengd koor In Dulci Jubilo 2000
o.l.v. Theo Van Santen.
Wanneer? Zondag 22 december om 16 uur
Waar? St. Gertrudiskerk Appelterre
Info: lydia.brone@skynet.be

KERSTCONCERT KEVA
Wat? Kerstconcert van Harmonieorkest KEVA o.l.v. Lieven Dobbelaere
en Clarinet Choir Opus 98 o.l.v. John Van Laethem
Wanneer? Donderdag 26 december om 19 uur
Waar? St-Amanduskerk te Aspelare
Org.: Harmonie Kunst Eer en Vermaak Aspelare, gilbert.tas@evonik.com

Cultuur
39STE NINOOFS QUIZTORNOOI
Het 39ste Ninoofs Quiztornooi wordt
gespeeld op 24 en 31 januari en op 7 en
14 februari 2014 in het Koninklijk Atheneum in Ninove.
Inschrijven voor het quiztornooi kan tot
17 januari 2014 door 30 euro te storten
op het rekeningnummer BE08 0682 2280
7613 van de Werkgroep Quiz Ninove met
vermelding van de ploegnaam. De inschrijving is pas definitief na ontvangst
van het inschrijvingsgeld. De eerste 40
ploegen zijn zeker van deelname.
Gelieve de inschrijving te bevestigen
via www.quiztoernooi-ninove.be of door
een e-mail te sturen naar rikdemulder@
skynet.be met vermelding van de ploegnaam en de naam en het telefoonnummer van de ploegverantwoordelijke.

KERSTMARKTEN
Zaterdag 14 december:
Kerstmarkt Okegem (aan het station) van
17 uur tot 22 uur

Zondag 15 december: Kerstmarkt Pollare (Pollare Dorp) van 12 uur tot 23 uur
Zaterdag 21 december en zondag
22 december: Kerstmarkt Rechteroever (Denderkaai Ninove).
Zaterdag van 14 uur tot 21 uur,
zondag van 14 uur tot 22 uur.

Beleid
MEERJARENPLAN STAD NINOVE
Eind december spreken de OCMW-raad
en de gemeenteraad zich uit over het
voorstel tot meerjarenplanning, na advies
van de verschillende adviesraden. In dit
plan worden de beleidsplannen van het
stadsbestuur tot eind 2018 vastgelegd. Je
leest meer over het goedgekeurde meerjarenplan in één van de volgende edities
van Ninove Info.
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Zaterdag 14 december:
Woonzorgcentrum Klateringen,
Centrumlaan 173, van 13 uur tot 17 uur
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Lokale economie
Ontruimingen begraafplaatsen
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 22 oktober 2013
om de ontruimingen van graven zonder concessie op de begraafplaatsen Ninove en Denderwindeke in te perken. Hiermee wordt hun eerdere
beslissing van 7 mei 2013 ingetrokken.

De geschenkbon
Verras je vrienden of familie met een geschenkbon bij de Ninoofse handelaars!
De stad wil de handelaars in Ninove en deelgemeenten graag een steuntje in de rug geven.

Door de herziening van de beslissing zullen de graven vanaf sterftejaar
1976 niet ontruimd worden. De stickers die voorheen op deze graven
hingen, werden dan ook verwijderd.
Op de begraafplaats Ninove worden de graven zonder concessie vanaf de
sterftejaren 1965 tot en met 1975 ontruimd.
Op de begraafplaats Denderwindeke worden de graven zonder concessie
vanaf de sterftejaren 1970 tot en met 1975 ontruimd.
Op ieder te ontruimen graf hangt een sticker met de mededeling dat het
graf ontruimd zal worden. Aan de ingang van de begraafplaatsen en per
rij staat een informatiebord.
Tot 30 juni 2014 hebben de nabestaanden de mogelijkheid om het grafmonument en/of voorwerpen op het graf te verwijderen.
Na 1 juli 2014 worden de overgebleven grafmonumenten en/of voorwerpen eigendom van de stad Ninove en zullen deze door de stadsdiensten
verwijderd worden.
Oud-strijders die tussen de burgers begraven liggen op grond die zal
ontruimd worden, krijgen een vermelding op een gedenksteen die de stad
zal plaatsen.
Nabestaanden van erkende oorlogsslachtoffers nemen hiervoor contact
op met de dienst burgerzaken. Zij moeten via een kaart of attest, afgeleverd door de FOD sociale zekerheid (Directie-generaal oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare 31, 1070 Anderlecht), aantonen dat de overledene
een erkend oorlogsslachtoffer is.
Meer info? Dienst burgerzaken, stadhuis, Centrumlaan 100,
Ninove, 054 31 32 64 of 054 31 32 59, bevolking@ninove.be

Nieuwjaarsdrink
voor alle Ninovieters

Daarom kan je vanaf eind december bij een aantal stadsdiensten een geschenkbon kopen, die
kan ingeruild worden bij de deelnemende handelaars. Het perfecte eindejaarsgeschenk dus!
Ook de stad zelf zal deze bon schenken bij sociale gebeurtenissen, zoals de viering van gouden,
diamanten of briljanten huwelijksverjaardagen,
jubileumviering voor 100-jarige…
De lijst van de deelnemende handelaars kan je
downloaden op www.ninove.be. Je krijgt hem ook
mee als je een geschenkbon aankoopt.
Alle uitbaters van handelszaken gevestigd op
het grondgebied van de stad Ninove kunnen zich
inschrijven als deelnemende handelaar. Enkel
deelnemende handelaars mogen de geschenkbonnen aanvaarden en krijgen de tegenwaarde
terugbetaald door de stad.

Eindejaarsshopping
Op zoek naar een leuk kerst- of nieuwjaarscadeautje? Dat kan in de winkels in het stadscentrum ook op zondag 15, 22 en 29 december.
Kom je van 6 december tot en met 10 januari
2014 shoppen in de winkels op de Rechteroever (omgeving Burchtdam/Brusselstraat), dan
maak je bovendien kans op een reischeque! Bij
aankoop bij de deelnemende handelaars ontvang
je een wedstrijdbon (1 bon per klant). De trekking
van de winnaar gebeurt tijdens de kerstboomverbranding op 11 januari 2014.

Voor het vierde jaar op rij kunnen alle Ninovieters samen klinken op het nieuwe jaar.
Hou alvast zondagvoormiddag 5 januari 2014
(11 uur-13 uur) vrij voor de nieuwjaarsdrink voor
alle inwoners op de binnenkoer van het stadhuis.
Meer info in de volgende editie van Ninove Info.
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Meer info?  Dienst lokale economie,  
054 31 32 05, lokale.economie@ninove.be

Ninove Kort

Verkeer
GEEF JE MENING OVER HET MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

Mobiliteit is een zaak van iedereen
Daarom krijg je de kans om tijdens
het openbaar onderzoek je bedenkingen, bezwaren en verbetersuggesties te formuleren bij het
ontwerpplan. Ga je akkoord met
de keuzes die de Vlaamse overheid

maakt om files, verkeersonveiligheid
en milieuhinder aan te pakken? Of
zie je de toekomst van onze mobiliteit
helemaal anders? Geef je mening op
www.mobiliteitsplanvlaanderen.be.
Je kan nog tot en met 12 januari 2014
schriftelijk reageren (via de website of
per brief).
Je brief frankeren hoeft niet als je op
de briefomslag deze geadresseerde
schrijft: Antwoordcode
Mobiliteitsplan
DA 853-233-2
1040 Etterbeek

Samenvatting

Iedereen moet zich vlot en veilig
kunnen verplaatsen om te werken, leren, winkelen … Voor onze
economie is het van levensbelang
dat grondstoffen en goederen vlot
op hun bestemming geraken. De
Vlaamse overheid legt daarom nu
de krijtlijnen vast voor het mobiliteitsbeleid op middellange (2030)
en lange termijn (2050) in het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen.

Meer informatie
www.mobiliteitsplanvlaanderen.be

ontwerp mobiliteitsplan vlaanderen

naar een
duurzame
mobiliteit

UW MENING TELT
Lees meer over het
openbaar onderzoek
op de achterzijde.

w w w. m o b i l i t e i t s p l a n v l a a n d e r e n . b e

Brandweer
BRANDWEER KOCHT MULTIFUNCTIONELE AUTOPOMP
De brandweer beschikt voortaan over een multifunctionale autopomp: een voertuig met zowel
het materiaal en middelen voor brandbestrijding als technische hulpverlening (zoals ontzettingen bij verkeersongeval).

Daarnaast heeft het voertuig ook een dodemanshoek- en achteruitrijcamera, automatische
sneeuwkettingen, warmtebeeldcamera, gasdetectie, modern hydraulisch materiaal voor verkeersongevallen, een snelle inzettent, een turbo
ventilator en nieuwe draagbare verlichting.
Voor de verzorging van gewonden is de autopomp
voorzien van materiaal voor EHBO en reanimatie,
evenals een automatische externe defibrillator
(AED).
De brandweer is dan ook terecht fier op dit nieuwe
materiaal!
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Een vrachtwagen (Mercedes Atego) werd uitgerust met een verlengde cabine die plaats biedt
aan 6 personen (1 bevelvoerder, 1 chauffeur en 4 gekwalificeerde brandweermannen) en heel
wat eerstelijns materiaal. Moderne brandbestrijding is mogelijk door een 2.500 liter watertank, 2 schuimtanken en een krachtige bluspomp. Ook de straalpijpen werden aangepast naar
de meest moderne types voor binnenbrandbestrijding. Een autonoom draagbaar bluskanon
vervolledigt het concept.

17

Bevolking
BIOMETRISCHE DOCUMENTEN
Sinds 5 november levert de stad biometrische verblijfstitels af voor burgers van derde landen en biometrische
reispassen. Biometrie werkt met biologische gegevens
waarmee het mogelijk is om de identiteit van een persoon vast te stellen. Hiervoor worden unieke onderdelen
van het lichaam gebruikt zoals vingerafdrukken en de
afstand tussen ogen en kin.
De pasfoto die nodig is voor deze documenten moet
voldoen aan de ICAO-normen. Vaak is dit niet het geval.
Daarom zetten we nog even de strenge voorwaarden op
een rij:
Algemene voorwaarden
• afmetingen 35 mm x 45 mm
• recent genomen (niet langer dan 6 maand geleden)
• één persoon zichtbaar
Fotografische kwaliteiten
• duidelijk en scherp
• voldoende contrast
• geen achtergrondschaduwen
• gezicht voorwaarts, recht in de camera kijken, geen
portretstijl
• ogen open en duidelijk zichtbaar (geen getinte brilglazen of haar voor de ogen)
• neutrale gezichtsexpressie, met gesloten mond (niet
fronsen, niet lachen), geen zichtbare tanden.
• volledig hoofd zichtbaar zonder accessoires, tenzij om
religieuze of medische redenen, maar ook dan moeten
de ogen, kin en hoofdranden duidelijk zichtbaar blijven
• egaal verlichte effen achtergrond zonder schaduwen
• geen rode ogen
• gezicht moet 70 – 80 % van de oppervlakte van de foto
innemen
• niet onder– of overbelicht
• geen reflectie op brilglazen
• geen schaduwen in of rond de oogkassen
• gezicht volledig zichtbaar, van kin tot en met kruin, van
linker oor tot rechter oor

Wil je zeker zijn dat je foto’s voldoen aan de gevraagde
voorwaarden? Laat ze dan nemen door een professionele fotograaf of in een pasfotocabine die de ICAOnormen hanteert.

Professionele fotografen in Ninove
• Els Huart, Burchtstraat 41, Ninove
• Naussikaä Asselman, Aalstersesteenweg 11, Ninove
• Raf Waltniel, Gemeentehuisstraat 10 A, Meerbeke
• Studio Ann, Ophemstraat 89, Voorde
• Studio Jos Eysselinckx, Brusselstraat 92, Ninove
Een pasfotocabine die voldoet aan de ICAO-normen
staat in
• Ninia shopping Center
• Carrefour
Voor het aanvragen van een biometrische reispas of
verblijfstitel voor burgers van derde landen breng je
één pasfoto mee.

Kostprijs?
• reispas: 46 euro (-18 jaar) en 76 euro voor volwassenen
• elektronische vreemdelingenkaart: 17 euro
Betalen kan cash of via bancontact.

OP VAKANTIE MET DE KINDEREN TIJDENS DE
KERSTVAKANTIE? CONTROLEER DE KIDS-ID!
Voor het reizen naar landen waar de Belgische identiteitskaart volstaat, hebben kinderen jonger dan 12
jaar een kids-ID nodig.
Vertrek je binnenkort met de kinderen op vakantie,
kijk dan zeker de geldigheid van hun kids-ID na!
Bij het vervallen van een kids-ID krijg je namelijk
niet automatisch een oproep om het document te
vernieuwen. Hou dus zelf goed in de gaten wanneer
de kids-ID vervalt en vraag tijdig (wachttijd 3 weken)
een nieuwe aan. Zo vermijd je de hoge kosten van een
spoedprocedure.
Ouders (vergezeld van hun kind) kunnen de kids- ID
aanvragen bij de dienst bevolking. Breng mee:
• 1 recente pasfoto met witte achtergrond. De kwaliteit wordt streng beoordeeld!
• 6 euro
• oude identiteitsbewijs of kids-ID of het attest van
verlies of diefstal
Meer info? Dienst bevolking,
054 31 32 59, bevolking@ninove.be.
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Ninove Kort
EU-BURGER IN BELGIË? KOM DAN OP 25 MEI 2014
STEMMEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT!
Op zondag 25 mei 2014 kunnen de Belgische kiezers
stemmen voor hun vertegenwoordigers in de federale
Kamer, in de regionale Parlementen en het Europees
Parlement.
Ook wie als onderdaan van de Europese Unie in België
verblijft, kan zijn stem uitbrengen. Wel enkel voor de
kandidaten op de Belgische lijsten van het Europees
Parlement.
Om als Europese burger aan de verkiezingen van het
Europees parlement te mogen deelnemen, moet je aan
vijf voorwaarden voldoen:
• nationaliteit: je bezit de nationaliteit van één van de
27 landen die samen met België de Europese Unie
vormen.
• verblijfsplaats: je bent ingeschreven in het bevolkingsof vreemdelingenregister.
• leeftijd: je bent minstens 18 jaar op de dag van de
verkiezingen.
• stemrecht: je bent niet uitgesloten of geschorst uit het
stemrecht.
• kiezerslijst: je bent ingeschreven op de kiezerslijst
van je hoofdverblijfplaats. Inschrijven kan tot en met
28 februari 2014 bij de dienst bevolking (loket 3). Je
ondertekent daarvoor het voorgeschreven formulier.

In België geldt de stemplicht. Zodra je bent ingeschreven op de kiezerslijst, ben je wettelijk verplicht om op 25
mei 2014 te gaan stemmen. Je kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement
in je land van herkomst.
Indien je in het verleden al een aanvraag ingediend hebt
tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen
van 7 juni 2009) en je toen als kiezer erkend werd, hoef
je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op
de kiezerslijst blijft dan behouden.

Meer info:
• op de website van de stad: www.ninove.be,
waar je ook de folder kan downloaden
• bij de dienst bevolking, 054 31 32 65,
bevolking@ninove.be
• op de website van de FOD Binnenlandse Zaken:
www.verkiezingen.fgov.be
• bij het callcenter van de FOD: 02 518 21 31

Sluitingsdagen stadsdiensten tijdens
de eindejaarsperiode

GESLOTEN

Alle stadsdiensten zijn gesloten op

Zwembad De Kleine Dender

• 24 december (namiddag), 25 december, 26
december(met uitzondering van het zwembad) en 31
december (namiddag)
• 1 januari en 2 januari 2014 (met uitzondering van het
AGB DN)

• Dinsdag 24 december en woensdag 25 december
• Dinsdag 31 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014
Op donderdag 26 december is het zwembad uitzonderlijk
open van 9 uur tot 17 uur.

Extra sluitingsdagen stadsdiensten:

• Dinsdag 24 december t.e.m. vrijdag 27 december
• Dinsdag 31 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014

Jeugddienst

Bib

• Maandag 23 december t.e.m. zondag 29 december
• Dinsdag 31 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014

• Dinsdag 24 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014

Cc De Plomblom en dienst toerisme

• Vanaf dinsdag 24 december

• Maandag 23 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014

Sporthal ‘t Sportstekske
• Dinsdag 24 december t.e.m. donderdag 26 december
• Dinsdag 31 december t.e.m. donderdag 2 januari 2014

’t Strijkertje

AGB DN
• Dinsdag 24 december (namiddag) t.e.m. donderdag 26
december
• Dinsdag 31 december (namiddag) t.e.m. 1 januari 2014.
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Dienst cultuur en communicatie (oud stadhuis)
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Sport
SPORTELGEMEENTE 2013 VOOR SPORT VOOR
50- PLUSSERS
Op donderdag 5 december ontvangt de stad voor het tweede
jaar op rij de titel van Sportelgemeente. Bloso verleent deze
titel aan steden en gemeenten voor de bijzondere inspanningen die zij leveren voor de seniorensport.
Dat de sportdienst van Ninove heel wat activiteiten organiseert voor de 50-plussers kan je maandelijks lezen in
Ninove Info of op de website. Volgende activiteiten staan nog
op het programma:
•
•
•
•

wekelijks seniorenturnen op maandag van 15 uur tot 16 uur
curvebowls op maandag en vrijdag van 14 uur tot 16 uur
badminton: donderdag van 15 uur tot 16 uur
Blijf Fit Week in Rhodos: van 26 mei tot 2 juni 2014. Folder
verkrijgbaar bij de sportdienst
• sportyweek: van maandag 28 april tot woensdag 30 april 2014

SPORTKAMPEN KERSTVAKANTIE IN SPORTHAL
‘T SPORTSTEKSKE
Maandag 23 december: kleuteranimatiedag voor kinderen
van 1ste, 2de en 3de kleuterklas en sportdag voor de grootouders.
Er zijn aparte activiteiten voor de kleuters en voor hun
grootouders (dans, drums alive, badminton, curvebowls).
Sommige activiteiten gebeuren samen.
Uurregeling: van 10 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur
(middagpauze in de cafetaria van de sporthal).
Deelnameprijs: 7 euro per deelnemer (drankje inbegrepen)
Vrijdag 3 januari 2014: dansdag voor leerlingen van het 1ste
leerjaar tot 4de middelbaar
Deze dansdag is al volzet, inschrijven kan dus niet meer.
Schrijf online in voor de sportkampen
Voortaan kan je online inschrijven voor de sportkampen van
de sportdienst via www.ninove.be (bij sport en recreatie) en
betalen via overschrijving! Inschrijven voor de sportkampen
bij de sportdienst in de sporthal en cash betalen in de sporthal zelf kan natuurlijk ook nog altijd.

12DE ZAALVOETBALTORNOOI VOOR DE JEUGD IN
SPORTHAL ’T SPORTSTEKSKE – 27 TOT 30 DECEMBER
• vrijdag 27 december: knapen
• zaterdag 28 december: miniemen
• zondag 29 december: preminiemen + duiveltjes
• maandag 30 december: scholieren
Start van de wedstrijden om 8 uur.
Meer info?
Sportdienst, sporthal ’t Sportstekske,
Parklaan 15, Ninove, 054 33 93 97, sport@ninove.be
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Ninove on Ice
Het stadsbestuur en vzw Maspoe halen ook
dit jaar opnieuw een ijspiste naar Ninove.
Van vrijdag 13 december tot en met zondag
5 januari 2014 kan je op het plein aan de
Twijnster terecht voor heel veel
schaatsplezier:
• vrijdag 13 december: opening Ninove On Ice
vanaf 10 uur
• zaterdag 14 december: show Kevin Van Der Perren (20 uur)
• zondag 15 december: Crashed Ice Parcours by
Extreme on Ice (16 uur)
• vrijdag 20 december: synchroschaatsen by Team
Ice Energy (20 uur)
• zaterdag 21 december: Schlager On Ice (met live
optreden)
• woensdag 25 december: komst van de kerstman
(16 uur)
• donderdag 26 december: ijshockeytoernooi *
• zaterdag 28 december: show Kevin Van Der
Perren (20 uur)
• zondag 29 december: Crashed Ice Parcours by
Extreme on Ice (16 uur)
• maandag 30 december: The Fastest on Ice* (16 uur)
• donderdag 2 januari: After Work Party (met happy
hours)
• zaterdag 4 januari: Dollar On Ice - Closing party
met o.a. dj F.R.A.N.K.
Elke zondagvoormiddag is er ijsgewenning voor de
kinderen, elke vrijdagavond discoschaatsen.
Vier je graag je verjaardagsfeestje op het ijs?
Contacteer dan vzw Maspoe voor reservatie.

* Inschrijven voor het ijshockeytoernooi (verenigingen) en voor de wedstrijd van de snelste man/
vrouw kan via leden@ninoveonice.be.
Ben je niet zo een schaatswonder maar wil je wel
de sfeer, een warme chocomelk, een glaasje glühwein, een lekker pintje … proeven, kom dan naar
één van de chalets in het kerstdorp!
Openingsuren
De ijspiste gaat open om 10 uur en sluit op zondag,
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om
21 uur. Op vrijdag en zaterdag sluit de ijspiste om
22 uur. De chalets blijven daarna nog één uurtje
open.
Bij een drukke bezetting, kan er gewerkt worden
met shifts.

Ninove Kort

Prijzen
Schaatsen + huren van schaatsen: 6 euro
Schaatsen met eigen schaatsen: 5 euro
Schaatsen in groep +10 personen: 5 euro
Schaatsen kopen + onbeperkt schaatsen: 70 euro
Meer info?
www.ninoveonice.be of leden@maspoe.be

Goed om weten
WINTERTIPS

Meer info? www.dewatergroep.be
Defecte straatlampen melden in de wintermaanden
Tijdens de wintermaanden is een goede straatverlichting belangrijk. Dit draagt immers bij tot de veiligheid van bewoners,
voorbijgangers en verkeer.
Wintertoer
Binnen Eandis is er een zogenaamde “wintertoer”. Daarbij
wordt ’s nachts in alle straten de openbare verlichting systematisch gecontroleerd. Defecte lichtpunten worden genoteerd en waar mogelijk onmiddellijk hersteld.
Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?
Een defecte straatlamp (één lamp) wordt normaal gezien
binnen de 14 dagen hersteld. Wanneer de politie een defect
meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling
binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het
weekend.

Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige
straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet. Technici komen
binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak
te bepalen. Waar mogelijk zullen ze een voorlopige
herstelling uitvoeren in afwachting van een definitieve
herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.
Melden van defecte straatlampen
Stel je als bewoner een defecte straatlamp vast, meld
dit dan bij voorkeur via www.straatlampen.be. Heb je
geen internetaansluiting, meld het defect dan via het
gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.
Meer info? www.eandis.be

Collectiestukken legaat van
liefFeringe te kijk op europalia-india
Tot en met vrijdag 20 december loopt in Het Pand in Gent
de tentoonstelling “Sanskrit. Indische cultuur over de
grenzen”, in het kader van Europalia India. In deze tentoonstelling kan je ook stukken uit het “legaat Van Liefferinge”, sinds 2001 in het bezit van de stad, bewonderen.
Meer info? www.europalia.be
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Bescherm je waterleiding
Met de winterperiode in zicht, bescherm je best je waterleiding en watermeter.
Het water dat zich in de leidingen en buizen bevindt, kan bij
winterse temperaturen bevriezen en leidingen doen springen.
Om te vermijden dat het water bevriest, moet je zorgen dat de
leidingen goed geïsoleerd zijn.
Naast een goede isolatie, is het ook belangrijk om je woning tijdens de winter op een constante en voldoende hoge
temperatuur te houden. Als je enkele dagen weg bent van
huis, vraag je best aan iemand om even langs te komen en te
controleren of de verwarming goed werkt. Ben je langer weg
of is de woning onbewoond, speel dan op veilig en sluit het
water aan de hoofdkraan af. Laat nadien alle leidingen volledig
leeg lopen.

21

WORD BLOEDGEVER:
OOK JOUW BLOED REDT LEVENS’
• dinsdag 3 december: Appelterre, zaal Pax, Dorp 13
• woensdag 4 december: Denderwindeke, Gemeenteschool, Edingsesteenweg 344
• woensdag 11 december: Ninove, cc De Plomblom ,
Graanmarkt 12
• vrijdag 13 december: Meerbeke, De Linde, Gemeentehuisstraat 42
• woensdag 18 december: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
• donderdag 19 december: Okegem, Buurthuis
‘t Kouterken, Kouterbaan 34
Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

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

1813: Nieuw noodnummer Zelfmoordlijn
Dringend nood aan een gesprek? Bij de zelfmoordlijn
1813 staat er iemand voor je klaar. Tel. 1813 (24u/24) of
chat (elke dag van 19 uur tot 21.30 uur).
Elk gesprek is 100% anoniem en gratis.

Wachtdiensten
GENEESHEREN

APOTHEKERS
• Zaterdag 30 november (9uur) tot dinsdag 3 december (9 uur)
Penne – Appelterre-Dorp 31, 9400 Appelterre –
054 33 63 61
• Dinsdag 3 december (9 uur) tot zaterdag 7 december (9 uur)
De Bolle – Outerstraat 148, 9406 Outer – 054 33 60 71
• Zaterdag 7 december (9 uur) tot dinsdag 10 december (9 uur)
Vanoost – Weggevoerdenstraat 78, 9400 Ninove –
054 33 25 18
• Dinsdag 10 december (9 uur) tot zaterdag 14 december (9 uur)
Geeroms – Denderhoutembaan 244, 9400 Ninove –
054 33 00 37
• Zaterdag 14 december (9 uur) tot dinsdag 17 december (9 uur)
Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285,
9404 Aspelare – 054 33 49 59
• Dinsdag 17 december (9 uur) tot zaterdag 21 december (9 uur)
Holvoet – Edingsesteenweg 398, 9400 Denderwindeke –
054 33 28 18

• Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke,
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
Centraal oproepnr.: 054 51 86 16
• Appelterre-Eichem, Aspelare,
Nederhasselt, Voorde
Centraal oproepnr.: 054 42 39 39
• Okegem
Centraal oproepnr.: 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, 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

• Zaterdag 21 december (9 uur) tot dinsdag 24 december (9 uur)
Michiels – Brusselsesteenweg 600, 9402 Meerbeke –
054 51 86 79
• Dinsdag 24 december (9 uur) tot woensdag 25 december (9 uur)
Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12, 9400 Ninove –
054 33 27 14
• Woensdag 25 december (9 uur) tot zaterdag 28 december (9 uur)
Moeremans – Kouterbaan 63, 9400 Okegem –
054 33 98 49
• Zaterdag 28 december (9 uur) tot dinsdag 31 december (9 uur)
Staels J. – Hemelrijk 9, 9402 Meerbeke –
054 33 34 66
• Dinsdag 31 december (9 uur) tot woensdag 1 januari (9 uur)
Raemdonck – Beverstraat 6, 9400 Ninove – 054 32 75 89
Info ook op: www.apotheek.be of tel. 0900 10 500

Elisabethlaan 200

ecninove.be

Wachtdiensten
Wachtdiensten
aPOTHeKerS

DE NIEUWE KLOK

• 31 juli (9 u) tot 4 aug. (9 u)
• Michiels
31 juli (9 –u)Brusselsestwg.
tot 4 aug. (9 u) 600,
Michiels
–
Brusselsestwg.
Meerbeke – 054 51 86 79 600,
Meerbeke – 054 51 86 79
• 4 aug. (9 u) tot 7 aug. (9 u)
• De
4 aug.
u) tot 7 aug. 6,
(9 u)
Pla (9
– Beverstraat
De Pla –– Beverstraat
Ninove
054 32 75 896,
Ninove – 054 32 75 89
• 7 aug. (9 u) tot 11 aug. (9 u)
• Holvoet
7 aug. (9–u)
tot 11 aug. (9 u) 398,
Edingsesteenweg
Holvoet – Edingsesteenweg
398,
Denderwindeke
– 054 33 28 18
Denderwindeke – 054 33 28 18
• 11 aug. (9 u) tot 14 aug. (9 u)
• Moeremans
11 aug. (9 u) –tot
14 aug. (9 u)
Kouterbaan
63,
Moeremans
– Kouterbaan
63,
Okegem
– 054
33 98 49
Okegem – 054 33 98 49
• 14 aug. (9 u) tot 18 aug. (9 u)
• Martens
14 aug. (9
u) tot 18 aug. (9 u) 12,
– Geraardsbergsestr.
Martens––054
Geraardsbergsestr.
12,
Ninove
33 27 14
Ninove – 054 33 27 14
• 18 aug. (9 u) tot 21 aug. (9 u)
• Bogaerts
18 aug. (9–u)Geraardsbergsetot 21 aug. (9 u)
Bogaerts
–
Geraardsbergsesteenweg 285, aspelare –
steenweg
285, aspelare –
054
33 49 59
054 33 49 59
• 21 aug. (9 u) tot 25 aug. (9 u)
• Staels
21 aug.J.(9–u)
tot 25 aug.
Hemelrijk
9, (9 u)
Staels J. – –Hemelrijk
Meerbeke
054 33 349,66
Meerbeke – 054 33 34 66
• 25 aug. (9 u) tot 28 aug. (9 u)
• Van
25 aug.
(9 u) tot–28
aug. (9 u) 63,
Gyseghem
Brusselstr.
Okegembaan
82-84 63,
Van
Gyseghem
–
Brusselstr.
Ninove – 054 33 37 80
Ninove
– 054
33 37
80
Ninove
054
244
• 28 aug. (9 u) tot 1 sept. 206
(9 u)
• Staels
28 aug.
(9
u)
tot
1
sept.
W.
–
Brusselsestwg.
Atmos fashion (9 u)247,
Staels
W. ––Mo
Brusselsestwg.
Meerbeke
054 -33
10 05 247,
Amania
Giovane
Meerbeke
–
054
33
10 05
Gardeur - Taifun

aPOTHeKerS
• 30 juni (9 u) tot 3 juli (9 u)
• 29 mei (9 u) tot 2 juni (9 u)
• Staels
30 juniJ.
(9–u)Hemelrijk
tot 3 juli (9
9, u)
• De
29 mei
u) tot 2 juni 6,
(9 u)
Pla –(9Beverstraat
Staels
J.
–
Hemelrijk
Meerbeke – 054 33 349,66
De Pla –– Beverstraat
Ninove
054 32 75 896,
Meerbeke – 054 33 34 66
Ninove – 054 32 75 89
• 3 juli (9 u) tot 7 juli (9 u)
• 2 juni (9 u) tot 5 juni (9 u)
• Van
3 juliGyseghem
(9 u) tot 7 –juli
(9 u)
Brusselstr.
63,
• De
2 juni
(9 u) tot 5 juni
(9 u)
Vleeschouwer
– WeggevoerVan Gyseghem
–37
Brusselstr.
63,
Ninove
–
054
33
80
De
Vleeschouwer
–
Weggevoerdenstr. 78, Ninove – 054 33 25 18
Ninove
–
054
33
37
80
– 054
• 5denstr.
juni (978,
u) Ninove
tot 9 juni
(9 u)33 25 18 • 7 juli (9 u) tot 10 juli (9 u)
• Holvoet
5 juni (9–u)
tot 9 juni
(9 u) 398,
• Staels
7 juli
u)–tot
10Klok
juli (9 u) 247,
Vanaf
8 november
houdt
De (9
Nieuwe
Edingsesteenweg
W.
Brusselsestw.
Holvoet – Edingsesteenweg
398, Meerbeke
Staels W. ––Brusselsestw.
Denderwindeke
–
054
33
28
18
054
33
10 05 247,
elke vrijdag van 16Meerbeke
uur tot– 17
uur
Denderwindeke – 054 33 28 18
054 33 10 05
• 9 juni (9 u) tot 12 juni
(9 u)“gouden
• 10 juli
(9 u). tot 14 juli (9 u)
haar
uur”
• Bogaerts
9 juni (9 u)– tot
12 juni (9 u)
• Bourguignon
10 juli (9 u) tot– 14
juli (9 u)
GeraardsbergseOudstrijdersplein
Kies
dan je favoriete Bourguignon
bier aan € 2,00!
Bogaerts
–
Geraardsbergse–
Oudstrijdersplein
steenweg 285, aspelare –
8, Ninove – 054 33 20 54
steenweg
285, aspelare –
8, Ninove – 054 33 20 54
054
33Elke
49 59
•
14 uur
juli (9 tot
u) tot19
17 juli
(9 u)
zaterdag van 18
uur
054 33 49 59
• De
14 juli
(9 u) tot 17 juli
(9 u)
• 12 juni (9 u) tot 16 juni (9 u)
Vleeschouwer
– Weggevoeris16
erjuni
een(9“aperitief
uurtje’’
. – Weggevoer• Martens
12 juni (9–u)
tot
u) 12, denstraat
De Vleeschouwer
Geraardsbergsestr.
78, Ninove
–
Alle sterke
dranken zijn12,
dan aan
de helft
de prijs!
Martens
Geraardsbergsestr.
denstraat
78,van
Ninove
–
Ninove
––054
33 27 14
054
33 25 18
Ninove – 054 33 27 14
054 33 25 18
• 16 juni
u) tot 19 juni (9 u)
• 17
(9 u) tot
21 juli
(9 u)
Op(9oudejaarsavond
is
Dejuli
Nieuwe
Klok
open
• Michiels
16 juni (9–u)Brusselsestwg.
tot 19 juni (9 u)600, • Penne
17 juli (9
u) tot 21 juliDorp
(9 u)31,
– appelterre
vanaf
22
uur
. Maak
er een
spetterend
oudDorp
jaar31,
Michiels
–
Brusselsestwg.
600,
Penne
–
appelterre
Meerbeke – 054 51 86 79
appelterre – 054 33 63 61
van79@ De Nieuwe
Klok. – 054 33 63 61
Meerbeke – 054 51 86
appelterre
• 19 juni (9 u) tot 23 juni (9 u)
• 21 juli (9 u) tot 24 juli (9 u)
HOORCENTRA
• De
19 juni
(9 –
u)Denderhoutemb.
tot 23 juni (9 u) 244, • Beele
21 juli –(9Burchtstraat
u) tot 24 juli 14,
(9 u)
Troyer
HOORCENTRA
De
Troyer
– Denderhoutemb.
244, Ninove
Beele ––Burchtstraat
Ninove – 054
33 00 37
054 34 17 9914,
Ninove – 054 33 00 37
Ninove – 054 34 17 99
• 23 juni (9 u) tot 26 juni (9 u)
• 24 juli (9 u) tot 28 juli (9 u)
• Bruyland
23 juni (9 –u)Stationsstraat
tot 26 juni (9 u)37/10, • De
24 juli
(9 u)
totTEC
28 HN
juli OLO
(9 u)GIE244,
Troyer
– Denderhoutemb.
TECHNOLOGIE
Bruyland
– Stationsstraat
37/10, Ninove
De Troyer
– Denderhoutemb.
244,
Ninove
– 054
33 26 00
– 054
33 00 37
Ninove – 054 33 26 00
Ninove – 054 33 00 37
• 26 juni (9 u) tot 30 juni (9 u)
• 28 juli (9 u) tot 31 juli (9 u)
- Diversa
InfoGreen
ook op:Ice
www.apotheek.be
• Moeremans
26 juni (9 u) tot
30 juni (9 u)63,
• De
28 juli
(9 –u)Outerstraat
tot 31 juli (9144,
u)
– Kouterbaan
Bolle
Olsen
Marie
Info
ook
op:
www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500 Méro
Moeremans
– Kouterbaan
63,
De Bolle
– Outerstraat
Okegem
– 054
33 98 49
Outer
- 054
33 60 71 144,
Mi 10
- Four
ofPara
tel. 0900
500 Roses
g domeinen evolueert de techn
Okegem – 054 33 98 49
Outer - 054 33in weini
60 71
ologie zo snel als
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GeNeeSHereN
GeNeeSHereN

• Denderwindeke, Lieferinge,
• Meerbeke,
Denderwindeke,
Lieferinge,
Neigem,
Ninove,
Meerbeke,
Neigem, Ninove,
Outer,
Pollare
Outer, Pollare
Centraal
oproepnr.: 054 51 86 16
Centraal
oproepnr.: 054
51 86 16
• Appelterre-Eichem,
Aspelare,
• Nederhasselt,
Appelterre-Eichem,
Aspelare,
Voorde
Nederhasselt,
Voorde
Centraal
oproepnr.:
054 42 39 39
Centraal
oproepnr.:
054 42 39 39
• Okegem
• Centraal
Okegemoproepnr.: 053 22 94 70
Centraal
oproepnr.: 053 22 94 70
Uren:
Weekendwachtdienst
Uren:van
Weekendwachtdienst
loopt
vrijdag 20 uur tot
loopt van vrijdag
20 uur tot op
maandag
8 uur. Wachtdienst
maandag 8feestdag
uur. Wachtdienst
op
wettelijke
loopt van de
wettelijke feestdag
loopt
van
de
vooravond
om 20 uur
tot de
volvooravond
om 20
tot de volgende
morgen
omuur
8 uur.
gende morgen om 8 uur.

TaNDarTSeN
TaNDarTSeN

Wachtdienst Denderstreek
Wachtdienst
Denderstreek
Centraal
oproepnummer.:
Centraal
oproepnummer.:
0903 39 969
39 969 zondag en
•0903
zaterdag,
• feestdagen:
zaterdag, zondag
09.00 en
-18.00 uur
feestdagen: 09.00 -18.00 uur
Wachtdienst Land van Aalst
Wachtdienst
Land van Aalst
(regio
Ninove-Geraardsbergen)
(regio
Ninove-Geraardsbergen)
Centraal oproepnummer.:
Centraal
053
70 90oproepnummer.:
95
053
70 90 9514.00 - 18.00 uur
• zaterdag:
zaterdag:
- 18.00 uur
•• zondag
en14.00
feestdagen:
• 09.00
zondag
en
feestdagen:
- 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

in dat van de hoorhulpm
iddele
n. De
grote
sterre
in weini
g dome
natuurlijk de elektronica en
inen
evolu
eertndezijn
techn
ologie zo snel als in dat van
de informatica,
dieiddele
de hoortoestelletjes alsma
hulpm
arnatuu
kleiner en vooral ook efficiënterde hoorn. De grote sterren zijn
rlijk de elektronica en de inform
maken.
tica, die de hoortoestelletjes
aalsmaar kleiner en vooral ook
efficiënter maken.

Zondagen

15, 22, 29
december

Leef niet
langer als in
Leef
niet
een
luchtbel
langer als in
een luchtbel

Beter horen is beter leven. Praat erover.
Beter horenOntsnap
is beter
leven. Praat erover.
uit uw isolement dankzij Amplifon,
GRATIS

de absolute wereldleider in hooroplossingen.
HOORTEST
Bij Amplifon wordt u gegarandeerd begeleid
Ontsnap uit uw isolement dankzij Amplifon,
door gekwalificeerde audiologen die u de
de absolute wereldleider in hooroplossingen.
meest
geavanceerde hoortoestellen en accessoires voorstellen.
HOORTEST
Bij Amplifon wordt u gegarandeerd begeleid
Wij beschikken over gespecialiseerde ervaring, expertise en excellentie.
door gekwalificeerde audiologen die u de
meest geavanceerde hoortoestellen en accessoires voorstellen.
Wij beschikken over gespecialiseerde ervaring, expertise en excellentie.
VOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE AMPLIFON HOORCENTRUM:

open van
13 uur tot 17 uur

De kleinste computer is geen
iPad, geen netbook en zelfs geen
smartphone. Hij is nog
veel kleiner. Zo klein dat hij
De kleinste computer is geenin of achter uw oor past... en u helpt
iPad, geen netbook en zelfs geen om beter te horen.
Juist, de nieuw
ste
gener
atie
hoorto
estellen zijn wondertjes van smartphone. Hij is nog
veel kleiner. Zo klein dat hij
elektronica en design,
in
of
achter
gemaakt om
uw oor past... en u helpt
vrijwel onzichtbaar in of achter
beter te horen.
Juist, de nieuw
uw oor te passen. Dat isom
ste
atie hoortoestellen zijn
fantastisch,
het maakt
maar
het werkgener
wondertjes van elektr
van de audio
loog wel een stuk
onica en design
gemaakt om
vrijwe
ingew
l
onzich
ikkeld
er dan vroege
tbaar
optimaal te kunnen helpen, moetin of achter uw oor te passen. Dat
r. Om u,
is fantastisch,
het maakt het werk van de audio hij of zij immers op de hoogte blijven
maar
van de nieuw
ste technologische ontwikkelin loog wel een stuk ingewikkeld
gen. En die volgen elkaar blikse er dan vroeger. Om -u
optimaal te kunnen helpen, moet
hij of zij immers op de hoogtmsnel op.
e blijven van de nieuwste technologische ontwikkelin
gen.
Net daar ligt
En
die
een van de grote troeven vanvolgen elkaar bliksemsnel op.
Amplifon. Onze groep is de
in hooroplossingen, neemt
wereldleider
actief deel aan baanbrekend
Net daar
een van de grote
medisch en technologisch
onderzoekligt
n van Amplifon. Onze
en werkt
samen mettroeve
groep is de wereldleider
alle
toona
in hooroplossi
angev
ende fabrikanten
ngen, neemt actief deel aan
.
Dat
wij mee in de spits
beteke
nt dat
baanb
rekend
de evolut staan en toegang
medis en technologis
onderzoek en werktvan
ch
hebben tot ch
samen met iealle
alle nieuwe technologieën,
toonaangevende
zowel in hardw
fabrikanten
are als in softw
. Dat betekent dat
wij mee de spits
are. Uw audioloog
van de evolut
kan
u
daaro
ie
de recentin
m
staan
niet
alleen
en
ste en de beste
toegang hebben tot alle nieuw
toestelletjes en access
logieën, zowel in hardware
e
techn
oires
ovoorst
maar heeft ook alle
nodige apparatuur en prograals in software. Uw audioloog ellen,
mma’s om al dat moois perfec kan u daarom niet
de recentste en de beste toeste
aan te passen en te alleen
lletjes en accessoires voorstt ellen,
functionere
laten
n... en u van elke nieuw
doorbraak te laten profiteren.maar heeft ook
nodige appar
alle
atuur en programma’se om
al dat moois perfect aan te passen
functioneren... en u van elke
en te laten
Maar het
e doorbraak te laten profiteren.
belangrijkste zoudenieuw
n we nog
vergeten: Amplifon werkt wel
samen met de
fabrikanten, maar is volkom
en onafhankelijk. Dus niet aan
Maar het belangrijkste zoude
n we nog vergeten: Amplifoneen bepaald merk gebonden. Dat
heeft een enorm voord
werkt wel samen met de
eel: wij beschikken niet alleen
fabrikanten, maar
volkomen onafh
het ruims aanbod van
ankelijk. Dus niet aan eenover
de meesteisgeava
nceerd
bepaald merk te
e toestelletjes
den. Dat heeft
, maar kunnen ook
een enorm voordeel:
samen metgebon
volledige vrijheid,
wij
besch
u, in
ikken
niet
in
alle
alleen
merken en modellen op zoek
over het ruims
bod van de meeste geava
te aangaan
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nceerd
uw
ideale
Wij zijn er voor u, niet voor een e toestelletjes, maar kunnen
ing.
ook samenoploss
volledige vrijheid, in alle merke merk...
met
u, in
n en modellen op zoek gaan
naar uw ideale oplossing.
Wij zijn er voor u, niet voor een
merk...

Amplifon is wereldleider in het aanbieden van
Altijdinwelkom
voorvan
Amplifon is
wereldleider
hetmaat!
aanbieden
hooroplossingen
op
hooroplossingen
op
maat!
vrijblijvend
professioneel
In
ons
gamma
zitten hoortoestellen, gehoorbescherming
0800
94 229
of www.amplifon.be
GRATIS

In
ons
gamma
zitten hoortoestellen,
0800
94 229
of www.amplifon.be
en
hoorhulpmiddelen
voor
TVgehoorbescherming
en telefoon.
hooradvies
en
hoorhulpmiddelen
voor
TV
en telefoon.
Altijd welkom voor een GRATIS GEHOORTEST
Twijfel
niet langer
en maak
Altijd
welkom
voor
een
GRATIS
GEHOORTEST
ebt u ze al gezien
en
vrijblijvend
professioneel
advies!
, onze nieuwe reclame? De boods
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nog
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ren: beter horen is beterprofessioneel
ebt u ze al gezien, onze nieuw
en evrijblijvend
advies!
Als u
gaat horen
reclame? De boodschapleven.
r goed
maar
niets
zal u vertrominde
doet, dreigt
Ingrid
Lucas
uwd overkomen, want wedaar
u in een isolem
blijven aanhame
ent te raken.
beetje wordt
ren: beter horen
Beetje bij
u afgesnedenerop
is beter leven.
van de buiten
Als u minder goed
gaat horen maar
wereld, gevan
daar
gen
in
niets
een
aan
luchtb
gens voor nodig is...AMPLIFON
el. Wat nerIngrid
Lucas
dreigt
u in een isolem
Hoorcentrum
want de oplossdoet,
ent te raken.
ingen zijn
beetje
Beetje bij
er. En ze kunne
u afgesneden
woord bijzon
de buitenwereld
discreetwordt
zijn! Slecht
der
, gevangennintegen
horen is van
geen fatalit
een luchtbig
gens voor nodig
eit,
we kunne
Hoorcentrum
n er iets aan
is...AMPLIFON
want de oploss
Biezenstraat
5,
9400
NINOVE
doen! el. Wat neringen
zijn
er.
En
ze
kunne
n
tegen
woord
discreet zijn! Slecht horen is
ig bijzonder
geen fataliteit, we kunnen er
iets
BiezenstraatTel.
5, 9400
NINOVE
doen!
054 50
35aan05
Tel. 054 50 35 05
ingrid.lucas@amplifon.com
Meer info?
Meer info?
www.amplifon.be
www.amplifon.be
0800 94 229
0800 94 229
VOOR HET DICHTSTBIJZIJNDE AMPLIFON HOORCENTRUM:
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Voor alle problemen met de schouw

naar 5 km
naar 5 km
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!!! Firma De Pauw !!!

JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM
JOGGEN
NAAR
15 KM
054
5010
28EN62

VITa organiseert op de atletiekpiste te Ninove een start2run-sessie vanaf dinsdag
Condensatieprobleem
18 september
Dezelfdetedag
starten
18.45 uur twee sessies
naar
VITa
organiseertom
op 19
de uur.
atletiekpiste
Ninove
eenom
start2run-sessie
vanaf dinsdag
natte
slechte
trek naar
1018
of september
15 kilometer.
Bedoeling
isBruine
dat dedag
jogger(-in-spé)
in 10 uur
weken
tijdsessies
zonder
presom
19 uur. Dezelfde
startenplekken,
om 18.45
twee
Plaatsen
Inox buizen-flexibels
tatiedwang
5, 10 of Bedoeling
15 km leertislopen.
is begeleiding
ervaren
jogbegeleiders
10 of 15 kilometer.
dat
deEr
jogger(-in-spé)
indoor
10 weken
tijd
zonder presop vaste uren
donderdag
Op dinsdag
11 september
om
tatiedwang
5, 10op
of dinsdag,
15 km leert
lopen.Schouwvegen
Ereniszondag.
begeleiding
door
jogbegeleiders
metervaren
attest
Beseft u dat u minder goed
19.15
vindt
een
informatievergadering
plaats cv
in
kantien
naast
de piste.om
hoort? Proficiat, uop
vaste
uren
op dinsdag,
donderdag
en zondag.
Opde
dinsdag
11
september
hebt
Onderhoud
en
depannage
de eerst
e
stap
gezet
die
...
van
de
aanva
arding. Want pas als u accep
Beseft u dat
u mind
er goed hoort? Proficiat,teert
datde
19.15
vindt
informatievergadering
plaats
in aantal
de kantien
naast de piste.
uweerst
gehooreen
u hebt
zoals vroeger is,
Plaatsen
centrale
Inschrijvingsgeld:
20
euro voorverwarming
30 trainingen.
Een
mutualiteiten
betaalt
e niet meer

stap gezet...
die van de aanvakunt
wat aan doen. En wij zijn er om
ardinug.erWant
pas
u tegehoo
helpen met een
teert dat uw
oplos
op maat. Een oplossing als u accepvoor
r niet meer
zoalssing
vroeg
de start-to-run-cursus

er is, kunt u er wat aandie
uw. En
Inschrijvingsgeld:
20 euro
voor 30 trainingen. Een aantal mutualiteiten betaalt
leven
zal
mazouttank
veran
doen
. Keuren
Openingsuren:
wij zijn
er omderen
u te helpe
n met een
oplossing op maat. Een oplos
VITa-jogkern
kost 25 euro
voor
lidmaatschap
totNadien
31 oktober
2013. bij
sing die uw levenvoor
Daarom
de
start-to-run-cursus
het extra
lidgeld
gedeeltelijk
terug.
aansluiten
kijken wij bij Amplifon verder
maandag
en dinsdag: 9-12u30
zalde
veran
deren
. EPC energiecertificaat
dan de techniek.
Openingsuren:
Uw
audio
loog zal uw gehoor
dus niet alleen professionee
woensdag
endinsdag:
donderdag:
13u30-17u30
Ook 25
hier
wordt
in begeleiding
voorzien.
l en grondig testen, maar ook
deprobe
VITa-jogkern
kost
euro
extra
voor lidmaatschap
tot 31 oktober 2013.
Daarom kijken wij bij Amplifon
maandag en
9-12u30
Openingsuren:
ren
om
verder
mogelijk
een
dan
zo
goed
beeld
de
techniek. Uw audioloog zal uw
uw manier van leven te krijgen
vrijdag:
9-12u30
& 13u30-17u30
dus niet alleenvan
gehoo
. Komt u vaak in lawaaierige
r
profes-sionee
Meer
www.atletiekvita.be,
vita@telenet.be,
woensdag
en donderdag:
13u30-17u30
Ook
hier
wordt in begeleiding
voorzien.
l en grondig testen, maar
vingen, doet
maandag
9-12u30
& 13u30-17u30
| dinsdag 9-12u30 | woensdag
13u30
17u30
omge
-info:
u aan sport,
ook proberen om een zo
kijkt veel
televisie, houdt u van
mogelijk beeld
goed
zaterdag
na afspraak
uw manieruvan
muzie bent u een buiten
mens of
leven te krijgen
vrijdag: 9-12u30
& 13u30-17u30
een vanus,
-info:
. Komt u vaak k,
0472
35 60
38 (jogbegeleider), vita@telenet.be,
0476 554 557.
donderdag
9-12u30
& 13u30-17u30 | vrijdag 9-12u30 & 13u30-17u30
...?
Meer
www.atletiekvita.be,
Al
die
in
zaken
lawaa
vingen, doet huism
spelen
ierige
omge
mee
in de keuze van de juiste toeste u aan sport, kijkt u veel televis
tjes. Wij houde
ie,
llehoudt
zaterdag
na
afspraak
n
rekeni
u
van
ng met uw specifieke noden
muziek, bent u een buiten
mens of een
dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en zaterdag: na afspraak

het lidgeld gedeeltelijk terug. Nadien aansluiten bij

Geraardsbergsesteenweg 402
9404
35 Ninove
60 38 (jogbegeleider), 0476 554 557.

0472
us, ...? Al die zaken spelen mee en verwachtingen en brengen
in kaart via dehuism
I” vragenlijst. Uw audioloog in de keuze van de juiste toestedie
tjes. Wij houde“COS
llekan u er alles over vertellen!
n rekening met
uw specifieke noden
en verwachtingen en brengen
in kaart via de “COSI” vragen
die
lijst. Uw audioloog kan u er alles
over vertellen!

Opgelet! Wij zijn gesloten van 23/12/2013 t.e.m. 2/1/2014

welkom: di-vr 9u-12u30 & 13u30-18u
za 10u-12u & 13u30-16u30
zondag & maandag gesloten

Brusselsesteenweg 368
9402 Meerbeke
tel 054 33 10 89

NINOVE

www.veronove.be

,

BENELUX

mozaïekshop, carrotheek voor megaformaten,
atelier voor zelliges, terra-cotta, handwerk, ...
grote afdeling natuursteen
3de verdiep met Versace, Swarovski, MoMo, Karim Rashid, ...
architectenruimte, cosi home,
afdeling buitentegels, maatwerkatelier,
coffee corner met free internet,
desk voor onderhoudsadvies, outlet afdeling
kids corner. gemakkelijk parkeren !

4 VERDIEPINGEN

DISTRIBUTOR

via “VERONOVE COLLECTIE 2014”

bekijk de nieuwe collecties op

de LAATSTE PRIJZEN 2013 !

KORTING bij zelfplaatsing
gebruik TEGELSNIJDER GRATIS

HERFSTACTIE: Sorry niet meer beschikbaar

