
Informatieblad van
 h

et

jaargang 40

stadsbestuur N
inove4

in
foapril 2017• •

ViTrien
cultuurfestival

23 april - 7 mei Toerisme 
pakt uit



TERRASTEGEL

ACTIE

De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde

Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

kleurvast
duurzaam
vorstbestendig
onderhoudsvriendelijk

... IN KERAMISCHE TEGELS
MET VOLGENDE VOORDELEN:

____

____
NIEUWE
WERKSHORTEN
COLLECTIE
NU BESCHIKBAAR

WWW.DULLAERT-STEENHOUT.BE
Beverstraat 25 in centrum Ninove

  Tel. 054 33 22 37

•  Ledigen van septische putten, regenputten en  
waterputten, ...

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek (eventueel met USB-stick)
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie-afscheiders, 

mazouttanks, allen met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenputten met  

proper water
• Verhuur van mobiele toiletten
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
M  0479 84 02 83  -  T  054 32 18 75

F  054 34 14 61
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be

Ruim - ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny 
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook 

(www.facebook.com/stadninove) en 
Instagram (Stad Ninove) of schrijf je in op 

de nieuwsbrief via www.ninove.be

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 • Andy Dupont • Ninofmedia • 

Luc Van Der Smissen • Fien Derdelinckx • 
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: 
IPM Printing • 1083 Ganshoren

Tel. 02 481 62 11 • www.ipmprinting.com

GemeeNteraaDsZittiNG
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 26 april om 19.30 uur in het stad-
huis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI).

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

eXtra’s 
De administratieve stadsdiensten en het PWA 
zijn op Witte Donderdag 13 april uitzonderlijk 
open van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 
paasmaandag 17 april.
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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
> brandweer 054 33 35 66
> 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
> dienst toerisme  054 31 32 85

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 
> 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. 
Niet tijdens de zomermaanden.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<
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elk voorjaar zakken 

ontelbaar veel bezoekers 

af naar Halle om er in het 

Hallerbos het prachtige 

paarse tapijt van wilde 

hyacinten te bewonde-

ren. maar, ook ons eigen 

neigembos kent een 

rijkdom aan lentebloeiers 

die (afhankelijk van de 

weersomstandigheden) 

bloeien vanaf maart, som-

mige zoals sneeuwklokje 

en krokussen zelfs vanaf 

februari.

Typisch voor het Nei-
gembos is de daslook 

waarvan je de lookgeur van ver 
ruikt en uiteraard ook de paarse 
wilde hyacinten die de bodem 
met een paars bloementapijt 
bedekken. Het Neigembos is 
uniek voor een lentewandeling. 
Bewonder de bloemen maar 
weet dat plukken en de paden 
verlaten streng verboden is! 

volop  
voorjaarsbloeiers
De meeste voorjaarsbloeiers zijn 
vaste planten, dus meerjarig. Ze 
overwinteren in ondergrondse 
delen (zoals b.v. een knol) en 
bevatten een voedselvoorraad 
die vroeg in het voorjaar gebruikt 
wordt voor een snelle boven-

grondse groei. Zo ontlopen ze de 
concurrentie van andere planten 
en ontwijken ze het lichtpro-
bleem in het bos. 

Een greep uit de voornaamste 
voorjaarsbloeiers in het Nei-
gembos:  sleutelbloemen, wilde 
narcis, speenkruid, maagden-
palm, hondsdraf, bosanemoon, 
boshyacint, daslook, bosviooltje, 
arondskelk, klein hoefblad, gele 
dovenetel, goudveil, look zonder 
look, salomonszegel, heelkruid, 
éénbes, muskuskruid, bosaardbei, 
dalkruid en lelietje-van-dalen.

Vanaf april kan je deze bloemen-
pracht bewonderen tijdens een 
wandeling in het bos.      

In Ninove en deelge-
meenten zijn er zo’n 30 

straten en pleinen naar (overle-
den) personen genoemd. Van 
het Dr. Hemerijckxplein tot de 
Hendrik Vangassenstraat, van 
de Emiel De Molstraat tot de 
Despauteerstraat. Wie waren 
deze illustere personen die een 
straatnaam kregen? En vooral: 
waarom kregen ze die? Op deze 
wandeling door het centrum van 
de stad verneem je er alles over. 
Wandel mee en na afloop ken je 
een aantal Ninovieters niet enkel 
meer van hun straatnaam maar 
weet je ook alles over hun kleine 
en grote daden.

> Wanneer: zondag 23 april 
> Start: Hospitaalkapel, 

Burchtstraat 44 om 14 uur
> Duur: +/- 2.30 uur
> Deelname: gratis

 

Zomerprogramma
> Zondag 21 mei: fietstocht  

(± 30 km) start in Aspelare
> Zondag 11 juni: ontbijt-

wandeling in de binnenstad
> Zondag 16 juli: wandeling in 

Voorde
> Zondag 20 augustus:  

wandeling in Okegem
> Zondag 17 september:  

Autovrije zondag.  
Twee wandelzoektochten:  
5 en 12 km

> Zondag 24 september: Twee-
molenwandeling, start aan 
de Molen ter Zeven Wegen, 
Denderwindeke       

NeiGembOs kleurt paars

straatNaam-
waNDeliNG

Toerisme 
pakT UiT

Meer in
fo

dienst toerisme
Hospitaalkapel
Burchtstraat 44
Ninove
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

© Luc Van Der Smissen
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Zaterdag 11 maart 
opende het toeris-

tisch bezoekerscentrum in 
de Hospitaalkapel officieel de 
deuren, zondag 12 maart was er 
een drukbezochte opendeur-
dag. Sinds midden maart is de 
Burchtstraat 44 het nieuwe adres 
om bezoekers en toeristen te 
ontvangen.

Over de historiek van het dossier 
van een toeristisch bezoekers-
centrum is al heel wat gezegd en 
geschreven maar nu is de reali-
satie ervan een feit. De barokke 
Sint-Apolloniakapel uit 1763 is nu 
de plek waar bezoekers en toeris-
ten kunnen kennis maken met de 
toeristische troeven van Ninove. 

Historische locatie
Op de officiële opening werd 
nog eens duidelijk gemaakt hoe 
moeilijk de zoektocht naar een 
nieuwe locatie is geweest. Er werd 

gespeecht, het openingslint werd 
doorgeknipt en er werd een Wit-
kap gedronken op de toeristische 
toekomst van Ninove. 
Op de opendeurdag op zondag 
kwamen enkele honderden 
bezoekers kennis maken met 
de volledig vernieuwde dienst 
toerisme. Velen kenden de kapel 
van vroeger, uit de tijd toen er 
nog kerkstoelen stonden en er 
nog begrafenissen plaats hadden, 
anderen hadden het historische 
gebouw nog nooit van binnen 
gezien. De voorstelling op 2 grote 
LED-schermen met foto’s van 
de deelgemeenten en 100 jaar 
oude ansichtkaarten, de projectie 
van Ninove stad via laserbeamer 
(6 meter breed) , inclusief een 
prachtig filmpje gemaakt met 
een drone in de abdijkerk, de 
stadsreuzen in hun aangepast 
decor, het originele beeld van het 
Wortelmanneken, de uitstra-
ling van en het respect voor de 

historiek van het gebouw, met ac-
centen van en verwijzingen naar 
de tijd toen de kapel nog echt 
kapel was, werden gesmaakt. 

Zin in Ninove?
Bedoeling is hier het vroegere 
en het huidige Ninove digitaal 
voor te stellen en groepen 
professioneel te ontvangen. 
Bezoekers moeten zin krijgen 
om de binnenstad maar ook de 
deelgemeenten op te zoeken en 

te verkennen aan de hand van 
wandel- en fietsroutes, in het 
toeristisch bezoekerscentrum 
wordt de aanzet gegeven om ze 
op weg te zetten. 

De Hospitaalkapel kreeg een 
tweede leven, intussen wordt 
verder gewerkt aan het restaura-
tiedossier, al kunnen de subsidies 
daarvoor nog enkele jaren op 
zich laten wachten.      

De HOspitaalkapel 
verwelkOmt tOeristeN
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ViTrien brengt muziek, theater, dans, 
circus, fotografie, film, beeldende 

kunst, tekenkunst en performance. En wat 
bijzonder is: al dat moois hoeven we niet eens 
ver van huis te gaan zoeken. Heel wat kun-
stenmakers die aan ViTrien meedoen, wonen 
of werken in onze stad of streek, of hebben er 
een band mee. ViTrien toont niet zozeer ‘het 
beste’ van Ninove, maar doet zijn best om wat 
schoon, speciaal of ondeugend is te tonen op 
een manier die schoon en ondeugend is  
op plekken die af en toe speciaal zijn.

ViTrien bevat een tiental festivalluikjes die 
het toont op een dertigtal plekken. ViTrien 
presenteert bijna veertig concerten en expo-
seert werk van meer dan dertig beeldende 
kunstenaars en beeldende kunstcollectieven. 
Dankzij het pop-upproject ‘De 5Hoek’ en het 
actief tekenfestival dRAW spreidt ViTrien zijn 
vleugels over de hele (binnen)stad.

WaT CULTUUr is, 
maG GeZien 

prOGramma
muziek /  
lOkale HelDeN
Lokale Helden zet de Ninoofse rock’n’pop-
helden in de vitrine. Jonge muziekmakers die 
nog nooit op een podium hebben gestaan 
naast muzikanten met tientallen concerten op 
de teller. ViTrien presenteert Lokale Helden op 
twee podia aan en in het stadspark: podium 
‘Kuip’ (aan de Vaartweg, met zicht op De 
Kuip) en podium ‘Park’ (in het park, met zicht 
op de vijver).

De tien Lokale Helden: 

> The Big Band Theory (‘schoolband’ van 
het Atheneum van Ninove)

> Flying Falcon (commerciële muziek,  
(future) house, EDM en DnB)

> For Once (covers en “waarschijnlijk ook zelf 
gecomponeerde liedjes”). 

> Soundshot (pop, jazz, rock)
> Mystic Dreams (akoestische metal)
> De Ark van Noë  (Nederlandstalige klein-

kunst)

> Franki Vivaldi & the Four Seasons (covers 
van moderne nummers, bluesrock)

> Wild Heart (de jaren 1980 in een heden-
daags jasje)

> Valley (“we komen het best tot ons recht 
in een donkere setting”)

> Pavlove (indie pop psych rock band)

Slotconcert Lokale Helden:  
Amongster

In 2014 kwam Amongster als winnaar uit 
de bus van de Nieuwe Lichting. Drie jaar 
later smelt de  doorleefde, rauwe stem van 
singer-songwriter Thomas Oosterlynck 
perfect samen met de frisse pop van de band. 
Amongster neemt je mee naar een mysterieus, 
soms exotisch landschap bevolkt met drums, 
warme beats, melancholische gitaren en loops. 
Ook live blijf je bij Amongster niet op je hon-
ger zitten. Je hebt alleen maar zin in méér. Met 
Lokale Held Tom Soetaert (toetsen)!

Vrijdag 28 april, 16 uur
STADSPARK 

praktisch
> ontdek het volledige programma op  

www.ninove.be/vitrien
> voor alle last-minutewijzigingen of -toe-

voegingen aan het programma: volg ons 
op facebook  
(www.facebook.com/ViTrienNinove)  

> alle ViTrien-activiteiten zijn gratis, tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld.

> info via vitrien@ninove.be 
> haal je programmaboekje en plannetje 

in het oud stadhuis, op de verschillende 
locaties of in De 5Hoek (Biezenstraat 34).

Meer in
fo

dienst cultuur via
vitrien@ninove.be 
054 31 32 86

Van 23 april tot en met 7 mei organiseert de 

stad de eerste editie van kunst- en cultuur-

festival ViTrien. Vijftien dagen lang zet de stad 

kunstenaars in de vitrine – soms letterlijk.
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muziek, Dans, theater / 
NiNOOfse kleppers
“Een Ninoofse Klepper is een artiest of podi-
umkunstenaar afkomstig uit of gevestigd in 
Ninove, of op een aantoonbare manier met 
onze stad verbonden”: zo ongeveer luidt de 
definitie van een Ninoofse Klepper. ViTrien 
verzamelt een twintigtal Ninoofse Kleppers. 
Maar let op: Ninoofse Kleppers spelen vooral 
op plekken waar je dat niet verwacht.
ViTrien serveert onder andere de volgende 
Ninoofse kleppers:
> Boem! 2017 (slagwerkconcert)
> Clarinet Choir Opus 98 (klarinetkoor)
> Big in Belgium (ambiance zonder “plat” te 

worden)
> Brass4U (gekende instrumentale nummers)
> Mé Folle Goesting (melodieuze en ritmi-

sche meezingers van vroeger en nu)
> Common Roots (akoestische pop- en rock-

songs, Vlaamse klassiekers en Franse chansons)
> Vrijspel (Café Chantant)
> Academie in ‘Oude Post’ (Jazz & Pop 

Bende + leerlingen Klassieke Dans dansen 
‘Carmen’) 

> Retrosongs (‘Van Presley tot Amy’)
> Robbie (muzikaal verhaal)
> Blazersconcert (samenspelgroepen hout, 

koper, accordeon)
> Cherman & the Alliance (‘Love Stories’)
> Garageband (‘Jazz & Pop Try-out’)
> Nouka (vijf Belgen met een zwak voor de 

Rock Chick van de Lage Landen, Anouk)

23 april t/m 7 mei
VERSCHILLENDE LOCATIES IN  
HET STADSCENTRUM

circus & meer /  
cirQue Du parc
De gezellige circustent van vzw Tentatief 
aan de ingang van het stadspark wordt een 
hotspot voor fijne en intieme circus-, theater-, 
muziek- en familievoorstellingen: 
> Academie in Circus: ‘Alptraum’ en ‘The 

Flying Karamazov Brothers’
> Lennaert & de Bonski’s gaan voor goud!
> Blafwaf (cabaret)
> Veaudeville (improvisatie comedy circus)
> B-ROAD BASTARDS (gipsy)
> RapConcours / HipHopContest
> Pedrolino (poppentheater)

> Magico! Magico! (goochelshow) 
> Cie Krak (‘Kontrol’)

2 mei t/m 7 mei
INGANG STADSPARK,  
DR. HEMERIJCKXPLEIN

beeldende kunst /  
artiesteNtOer
De Artiestentoer biedt beeldende kunstenaars 
de kans om nieuw en ouder werk te presente-
ren. De Artiestentoer toont zowel groepspre-
sentaties als solotentoonstellingen. 

Acht kunstenaars palmen samen en toch 
apart de ‘Oude Post’ in: Tysje Severens (fotose-
rie ‘Som Ting Wong’), Naomi Segers (fotogra-
fie), André Faignaert (beeldhouwwerk), Maggy 
Ronsijn (schilderkunst), Wim Adriaenssens 
(installatie), Annemie Lambrechts (beeld-
houwwerk), Fien Derdelinckx (maquette) en 
Claude Dendauw (installatie ‘Meeting Point’). 
In het oud stadhuis tonen de leden van Aqua-
rel Ninove recent werk. Ook Danny Goessens 
(beeldhouwwerk en schilderijen), Mireille 
Santuliana (schilderijen) en Ken Menschaert 
(schilderijen) laten er hun werk interageren. 
Rufijn De Decker (schilderijen) en Anneke De 
Maeseneer (schilderijen) ontvangen collega-
kunstenaars Jan Jacob (keramiek), Tineke Van 
Daele (beeldhouwwerk) en Truus D’Hondt 
(textielkunst) in het ‘Huis van Rufijn’, Fernand 
Tavernestraat 23. Jean-Pierre Van Oudenhove 
(keramiek en schilderijen), bezieler van ‘De 
Averulle’, Ophemstraat in Voorde, treedt er 
in dialoog met Lor Fels (keramiek), Monique 
Van der Cleyen (keramiek), Jeanine Persoons 
(keramiek), Cathy Vijverman (letterkappen), 
Karel Lobijn (kalligrafie) en Jan Clement 
(sculpturen). Aan de rand van het Neigembos 
geeft Vera Van Craenenbroeck jaaropleidingen 
en creaworkshops (aquarel, keramiek, olie- en 
acrylschilderen) in ‘Atelier Glimmen’, Prindaal.

Voor solopresentaties in Ninove en deelge-
meenten zorgen Wim Adriaenssens (schilde-
rijen), André Faignaert (beeldhouwwerk), 
Els De Vuyst (grafiek), Werner Keymeulen 
(artistieke lichtarmaturen), Musée Tapoo / 
Claude Dendauw (tekeningen).

De Artiestentoer pakt ook uit met drie 
bijzondere projecten. In een leegstaande 
winkelwoning in de Despauteerstraat gaat het 
CURA-collectief de ontmoeting aan met “de 
scheppende woekering die er ongecontroleerd 
en onverstoord werkt”. De middelbare graad 
van de Academie Beeldende Kunst neemt  
de reuzengrote vitrines van de foyer van  
cc De Plomblom onder handen.  
De Aspelaarse kunstbroeders Antoine De 
Wael en Marc Van der Meeren nemen hun 
intrek in de leegstaande pastorij van hun dorp.  

29 en 30 april, 1, 6 en 7 mei, 14 uur tot 
19 uur (op 7 mei vanaf 10 uur). 
Check www.ninove.be/vitrien voor 
afwijkende openingsuren.
DIVERSE LOCATIES IN MEERDERE  
DEELGEMEENTEN
Ontdek alle kunstenaars en alle locaties 
in de aparte brochure ‘Artiestentoer’

tekenkunst /  
draw (actief tekenfestival)
In april is de ‘Vijfhoek’ (zie p. 8) de uitvalsbasis 
van dRAW, het actief tekenfestival. Er komt 
een tijdelijk zeefdruk- en drukpersatelier. Met 
sessies, workshops, een schetsboekexpo. Maar 
het atelier is ook gewoon te gebruiken door 
tekenaars en illustratoren. Alleen, of waarom 
niet in groep. Een artistieke co-working place 
dus. dRAW geeft reeds de aftrap op 1 april.
ViTrien daagt iedereen die graag tekent uit 
om een eigen schets(dag)boek bij te houden. 
Een kleintje of één op A3, grof of glad, duur 
of goedkoop: het maakt niet uit. Als je je 
schetsboek maar dagelijks vult met een snelle 
tekening of een pure parel. ViTrien organiseert 
verschillende tekenevents en maakt een ten-
toonstelling met alle ingediende schetsboeken.
ViTrien zoekt ook kunstenaars die zich willen 
wagen aan het betekenen van ramen van 
woningen, winkels en horecazaken.

•  Meld je aan als lid van de dRAW- 
schetsgroep of als raamtekenaar via  
drawninove@gmail.com, je wordt dan 
uitgenodigd voor alle tekenevents. 

 Raamtekenroute: 23 april t/m  
7 mei, STADSCENTRUM 

© Fien Derdelinckx
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fotografie /  
wiJk iN De kiJker + 
‘etalaGepOrtret’
In het project ‘Wijk in de kijker’ doken de 
vier Ninoofse stadsfotografen om de beurt in 
een Ninoofse wijk of deelgemeente. Tijdens 
ViTrien kan je nog werk van twee stadsfoto-
grafen in de wijk zelf bekijken. Stadsfotografe 
Sara Lamens keert terug naar de wijk ‘Pamel-
straat – Nederwijk’, waar ze enkele jaren heeft 
gewoond, voor een sociaalartistiek project 
in samenwerking met de bewoners. 
Stadsfotografe Liesbeth Renneboog vind je in de 
wijk ‘Den Broodhoek’ in Aspelare. Werk van de 
andere stadsfotografen vind je op www.ninove.be.

De cursisten fotografie van het PCVO Dender 
en Schelde krijgen opdrachten om zich niet 
alleen technisch bij te scholen maar ook om 
inzicht te krijgen in de geschiedenis van de fo-
tografie. In de opdracht ‘etalage’ fotograferen 

ze reflecties in winkeletalages waarin buiten 
en binnen samensmelten tot surrealistische 
taferelen. In een andere opdracht maken ze 
portretten van beroepen. Benieuwd? Ontdek 
het in enkele leegstaande vitrines van de wijk 
Stationsstraat – Biezenstraat.

23 april t/m 7 mei
PAMELSTRAAT – NEDERWIJK + OM-
GEVING PLEKKERSSTRAAT ASPELARE + 
STATION NINOVE + WINKELPANDEN  
IN STATIONSSTRAAT - BIEZENSTRAAT

film /  
ciNepOst
ViTrien maakt van de ’Oude Post’ een vier-
daagse vintagebioscoop en presenteert er in 
samenwerking met Filmclub NinoFilm vier 
films in een kleinschalig filmfestival. 

> Whiplash (2014, regie Damien Chazelle)
> My Left Foot (1989, regie Jim Sheridan)
> Barton Fink (1991, regie Joel en Ethan Coen) 
> The salt of the earth (2014, regie Wim 

Wenders en Juliano Ribeiro Salgado).

24 t/m 27 april, 20 uur
OUDE POST, BEVRIJDINGSLAAN     

een leegstaand winkelpand aan de ‘Vijfhoek’, ooit een zakenkantoor en reisbu-

reau. Vanaf 1 april een boeiende bruistablet in de stationsstraat. of correcter, 

op de hoek van de Biezenstraat, De Vlaeminckstraat en het straatje richting 

kerkplein (pauwstraat). 

Drie maanden lang palmen jonge starters en smakers het pand in.  
Als uitvalsbasis. Als pop-up experiment.

vitrien popt
De 5Hoek wordt een draaischijf voor (s)ma-
kers: makers (jonge creatievelingen), smakers 
(jonge starters in de horeca), cultuurliefheb-
bers en (lokale) shoppers en producenten. 
Om de zoveel tijd verhuist een lokale ‘artist 
in residence’ zijn of haar atelier naar het pand, 
terwijl een jonge startende ondernemer er een 
pop-upbar installeert. Hippe koffieslurpers, foo-
dies en jonge enthousiaste ondernemers: dat 
zijn de ingrediënten van dit stadsexperiment. 

Food Swings

Het Food Swings team verwelkomt je van  
1 april tot 6 mei. Lunchbar by day en res-
taurant by night. De focus ligt op toeganke-
lijke gerechten met een unieke twist, lokale 
ingrediënten, en alles huisbereid from scratch. 
What else? Ontbijt-brunch, guilty & guiltfree 
pleasures & heel wat veggie en vegan. 

Ginger Ceramics

Ginger Ceramics begon als een uit de hand 
gelopen hobby, een passie die een fulltime 
bezigheid werd. Met veel goesting en met 
eigen handen creëert Frauke een uniek object 

in klei. Van 8 mei tot 4 juni verhuist het atelier 
van Ginger Ceramics tijdelijk naar het centrum 
van de stad.

Fabrik UNIK

Van 5 tot 30 juni palmt Fabrik UNIK het pand 
in. Deze pop-up zal de etalage sieren met 
baby- en kinderkleertjes en andere originele 
spullen. Je kan er ook terecht voor gepersonali-
seerde cadeautjes. Voor een ander, of gewoon 
voor jezelf. Elk stuk dat je hier zal vinden is 
handgemaakt, en dus helemaal UNIeK. Zelf 
een naaiwonder? Dan kan je je hart ophalen 
bij de kleine, maar zorgvuldig uitgekozen se-
lectie aan stoffen. Er zijn ook workshops, voor 
beginners en gevorderden.

draw
In april is de 5Hoek ook de uitvalsbasis voor 
tekenfestival dRAW (zie p. 7). 

De 5Hoek is een initiatief van de diensten 
cultuur en lokale economie.

1 april t/m 30 juni 
BIEZENSTRAAT 34

 De 5Hoek 
 pOp-uppaND eN staDslabO, Drie maaND laNG Openingsuren Food Swings (openingsuren Ginger 

Ceramics en Fabrik UNIK lees je in de volgende edities):

> maandag: gesloten
> dinsdag: 12-17 uur (paasvakantie: 9-17 uur)
> woensdag: 9-18 uur
> donderdag: gesloten
> vrijdag:  9-22 uur
> zaterdag: 9-22 uur
> zondag: 10-21 uur
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Buitenspeeldag vindt plaats op woens-
dag 19 april, de eerste woensdag na 

de paasvakantie, in en rond de atletiekpiste 
(ingang via jaagpad naast de Dender). Er is een 
apart kleuterdorp en een danszone. Kinderen 
tussen 6 en 12 jaar kunnen deelnemen aan 
verschillende sporten en enkele opmerkelijke 
activiteiten binnen het thema ‘Breek het 
record’. Alle activiteiten gaan door tussen  
13.30 uur en 16.30 uur. De Buitenspeeldag is 
volledig gratis. 

BUiTenspeeLDaG

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00

Het traject van de jaarlijkse vlotten-
tocht, dit jaar op zaterdag 6 mei, 

loopt tussen de Onderwijslaan in Ninove 
(achter De Hartjes) en de Weerstanderskaai 
in Roosdaal (aan kunstwerk ‘Den Dikken van 
Pamel’). Dankzij de uitstekende medewerking 
en begeleiding van de brandweer Ninove over 
het ganse traject is een doortocht in de meest 
veilige omstandigheden mogelijk!
Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen. Groe-
pen en alle mogelijke verenigingen (jeugd-, 
sport- en andere verenigingen) zijn welkom. 
Inschrijven doe je via jeugdraadninove@gmail.
com en kost 20 euro per vlot (deelname, ver-
zekering, gebruik zwemvesten en begeleiding 
door brandweer inbegrepen).

Alle vlotten moeten gemaakt worden met 
eigen materiaal, originaliteit is belangrijk! Het 
meest originele vlot wint een mooie prijs. 
Ook voor het vlot met de meeste deelnemers 
en de pechvogels zijn prijzen voorzien. Alle 
deelnemers krijgen een aandenken.

programma  
zaterdag 6 mei
> 8 tot 11 uur: 
 opbouwen van de vlotten op het gras-

veld achter De Hartjes (Onderwijslaan, 
Ninove)

> 11 tot 13 uur: 
 te water laten van de vlotten 

> 13 uur:  
 startschot vlottentocht

> 16 tot 17 uur: 
 aankomst ter hoogte van de Denderbrug 

in Okegem (Weerstanderskaai Roosdaal, 
ter hoogte van kunstwerk ‘Den Dikken 
van Pamel’)

> 17 tot 20 uur: 
 openluchtcafé met animatie      

VLoTTenToCHT

VOORLEESUURTJE  
VROLIJK PASEN

Een voorleesuurtje op woensdag tijdens de 
paasvakantie, voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Over paaskuikens, Boer Boris, en de eieren van 
boer Boris. Nadien knutselen de kindjes rond 
het thema. Schrijf je in via bib@ninove.be, 
want het aantal plaatsen is beperkt. 

Praktisch

> Woensdag 5 april
> 14.30 uur
> Bibzaal
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Op zaterdag 1 april is iedereen wel-
kom in het leescafé van de bib voor 

een kopje koffie tegen een vrije bijdrage. Daar-
mee steun je boeren in het Zuiden in het strijd 
tegen armoede. De campagne van 2017 draait 
rond de boeren in Burkina Faso. Misschien zag 
je de campagne ook al op tv: ‘Stort regen voor 
Burkina Faso’. Tijdens deze campagne staat 
‘regen’ symbool voor een vruchtbaar leven. 

Met jouw steun krijgen boeren laagdrempe-
lige leningen, worden erosiedijken aangelegd, 

wordt onvruchtbare grond herbeplant, geef je 
lokale boerenfamilies een eerlijke kans om te 
kiezen voor gezond voedsel, onderwijs en toe-
komstkansen. Ondanks het gebrek aan regen.

Een organisatie van de stuurgroep van Broe-
derlijk Delen in samenwerking met de bib.

Praktisch

> Zaterdag 1 april
> 9 uur – 13 uur
> Leescafé bib      

Meer in
fo

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

Ninofilm speelt de bekroonde Cannes-film 
‘Mommy’, over een tiener met ADHD, een 
strafblad en heel veel moederliefde. Een film van 
Xavier Dolan met Antoine-Olivier Pilon, Anne 
Dorval, Suzanne Clément.

praktisch
> dinsdag 4 april, 20 uur (inleiding om 

19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren)
> UiTPAS-activiteit      

filmclub NiNOfilm 

mommY

Meer in
fo

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

fo
dienst lokale economie 
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 05

DAG VAN DE MARKT

De marktkramers en de stad zetten hun beste 
beentje voor op deze 7de editie van de Dag 
van de Markt op dinsdag 11 april.

Verwacht je naar goede traditie aan gratis 
proevertjes, geschenkjes, kortingen, enz. Ook 
de Narrengilde tekent weer present: hun leden 
delen snoep en/of gadgets uit aan de markt-
bezoekers. Er komt een mobiel orkest langs 
en voor de kleintjes tovert een ballonplooier 
leuke creaties.

CARS, FASHION & MUSIC 
OP WITTE DONDERDAG

De Ninoofse handelaars pakken op Witte 
Donderdag, 13 april, uit met een compleet 
vernieuwde affiche.
Van een dj-wedstrijd voor jongeren aan het 
oud stadhuis tot een hippe bmx-show in de 
Beverstraat en aan het Oudstrijdersplein (bij 
droog weer).
De modeshow in de Lavendelstraat keert 
terug, maar volgens een heel nieuw recept en 
op de beats van Vince Nova, dj bij Kokorico 
en bekend van het fashion en dance event 
‘Delicious Deep’. Kinderen kunnen zich uitle-
ven op het plein aan de Centrumlaan en wie 
droomt van een nieuwe wagen, moet vooral 
langskomen naar de autoshow. Er vallen 
prijzen te rapen tijdens een paaseierenworp en 
in de winkels ontdek je tot 21 uur de nieuwste 
collecties.

Meer info?
> Verenigde Handelaars Ninove
> info@vhnninove.be.

GRATIS 
PARKEREN

Op volgende data kan je gra-
tis parkeren in de binnenstad:
11 april: Dag van de markt
13 april: Witte Donderdag

P

koFFiesTop BroeDerLiJk DeLen



de plomblom
cultuurcentrum

20172016 

04.2017
te gast in april PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

za 01.04.2017
De 3 wijzen/de 3 grijzen / Jeroen Events
Jeroenevents@telenet.be - 0486 99 61 56

vr 7, do 13 en vr 14.04.2017
Nicolas - Theatershow ‘Echt’ / Jeroen Events
Jeroenevents@telenet.be - 0486 99 61 56

di 11.04.2017

Brandweerman Sam / Theaterhuis Banann
www.banann.be

za 15.04.2017
Flago Vlagkunst / 10 jaar Flago Vlagkunst 
Flago Vlagkunst / 052 35 65 54 

za 29.04.2017
Concert / Keva
054 33 93 62

zo 30.04.2017
Concert Get Ready / VK De Doordrijvers
054 33 62 17

Polyvalente zaal De Linde

zo 09.04.2017
Papa Chico Show / De Moesjkes
054 32 63 92

za 15.04.2017
Kwis / Zvc Dynamo Elsbeek
0496 02 47 64

di 18.04.2017
Lezing / Davidsfonds Outer
054 24 75 65

za 22.04.2017
Kwis / Vzw Akouyo
054 33 74 38

za 29.04.2017
Kwis / Vzw Leaf
0479 31 14 74

do 06.04.2017 / 20.00 uur 
CAPRIOLA DI GIOIA Klassieke muziek
Stabat Mater (G.B. Pergolesi)  

za 08.04.2017 
Workshop: 15-17 uur / Voorstelling: 20.00 uur 
PASSERELLE Dans/Workshop
Gnosis & Waar  

di 18.04.2017 / 14.00 uur / 20.00 uur    

D’ARDENNEN  Film

wo 19.04.2017 / 20.00 uur 
SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS & Theater & woord 
JESSA WILDEMEERSCH
L’étude (nu slaat de chaos toe)    

zo 23.04.2017 / 14.00 uur / 17.00 uur 
MAX LAST Familievoorstelling
Duizend dingen achter deuren (7+)        

do 27.04.2017 / 20.00 uur 
STEF BOS Muziek
Wereldwijd

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog



Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich 
aan een studie over Shakespeare. 
Ieder heeft hier zo haar eigen reden voor.
Ze drinken wijn. Verliezen zich in taal en on-
derzoeken Shakespeares vrouwenrollen in 
zichzelf, gaande van Lady Macbeth, tot de ge-
temde feeks, van Portia tot Ophelia. 
Naarmate de studie vordert vermengen de le-
vens van de drie vrouwen zich steeds meer met 
de rollen van Shakespeare en omgekeerd, met 
alle gevolgen van dien…

‘All the world’s a stage, And all the man and wo-

man merely players: They have their exits and 
their entrances, And one man in his time plays 
many parts.’,  As You Like It, Shakespeare. 

Kom kijken en laat je meevoeren door Eggers 
(Eigen Kweek, De Koe, HETGEVOLG), Wil-
demeersch (Het Nieuwstedelijk, The Actors 
Studio, New York, De Kavijaks) en Palmers 
(De Koe, SKaGeN, De Helaasheid Der Din-
gen), drie rasactrices die hun krachten bunde-
len in deze wervelende Shakespeare-trip. 

Concept: Jessa Wildemeersch i.s.m. Sofie 
Palmers  en Sien Eggers
Tekst en spel: Sien Eggers, Sofie Palmers en 
Jessa Wildemeersch naar William Shakespeare
Coaching dramaturgie: De Koe
Coaching spel: Jan Eelen
Productie: JESSA (les yeux bleus vzw) ism 
Sofie Palmers (vzw Palmers&Pierlet)  
co-productie: met 30CC
Met de steun van De Stad Leuven, CC Strom-
beek, CC Halle, CC Diest, Het Kaaitheater en 
GC De Kriekelaar

Treed binnen in het beroemd-
ste gebouw van de stad: het oud 
stadhuis. Rare kale mannetjes 
nemen je mee naar plekken 
en zalen waar geen mens ooit 
kwam. Verdwaal tussen de 
vele hoektorens, kraagstenen 
en geheime nissen. Kijk waar 
de burgemeester zijn middag-
slaapje hield. Luister naar het 
gefluister van de eeuwenoude 
schilderijen en ontdek wie er 
dag en nacht door de immense 

beeldenzolder doolt.

Idee, spel & tekst: Koen 
Monserez, Steven Beersmans, 
Laurian Callebaut, Heleen 
Desmet
Dramaturgie: Stefanie
Lambrechts
Productieleiding: Sanne 
Clerinck
Productie: 30CC (Leuven), 
Erfgoedcel Leuven & Max 
Last vzw

Een avond als een wereldreis. 
Van de Balkan tot in Afrika. 
Van Mexico tot de Lage Landen. 
En Verder. 
Van binnen naar buiten, van 
hoog naar laag. 
Van droom naar werkelijkheid. 
Van ver naar dichtbij en terug 
naar huis. 
Een avond als een wereldreis, in 
verhalen en muziek. 

Stef Bos reisde de afgelopen tien 
jaar de wereld rond en brengt zijn 
indrukken samen in een voorstel-
ling. 

Een feest van verscheidenheid, op 
zoek naar wat ons verbindt. 
Om de verschillen te vieren. 

Theater & Woord
Sien Eggers, 

Sofie Palmers & 
Jessa Wildemeersch

L’étude (nu slaat de chaos toe)

Film
d’ardennen (16+)

Regie: Robin Pront
Met: Kevin Janssens, 

Veerle Baetens, Jeroen 
Perceval, Sam

Louwyck, Jan Bijvoet

Een brutale homejacking gaat 
hopeloos fout. Dave, een van 
de twee overvallers, moet z’n 
broer Kenneth noodgedwongen 
achterlaten. Vier jaar later 
komt Kenneth vrij en is er veel 
veranderd. Dave heeft z’n leven 
op de rails gekregen en probeert 
z’n broer te helpen waar mogelijk, 

maar kijkt met lede ogen toe hoe 
ongeleid projectiel Kenneth ten 
koste van alles z’n ex-vriendin 
Sylvie terug voor zich probeert te 
winnen.

België – 2015 – Thriller/
Misdaadfilm – 95 minuten

di 18.04.2017
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

wo 19.04.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20

zo 23.04.2017
14.00 uur / 17.00 uur
Oud Stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

Muziek
Stef bos
wereldwijd

Familievoorstelling
Max Last (7+)

Duizend dingen achter deuren

do 27.04.2017
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00

ABO: € 12,80

Gedreven door hun gezamenlijke passie voor het 
barokke repertoire richtten Amaryllis Dieltiens 
en Bart Naessens in 2007 het ensemble Capriola 
Di Gioia op. Ze willen op die manier de uitda-
ging aangaan deze vaak theatrale en aangrijpende 
muziek binnen hun historische context op een 
zeer persoonlijke en expressieve wijze te delen 
met hun publiek. Zowel solistisch als in diverse 
ensembles hebben Amaryllis en Bart een onont-
beerlijke ervaring opgedaan. Ze werkten met ge-
renommeerde musici en stonden op tal van be-
langrijke Europese podia. Zo kregen ze de kans 
om hun eigen muzikale persoonlijkheid verder te 
ontwikkelen over een zeer uitgestrekt repertoire.

Reeds jaren prijkt het 
Stabat Mater van Per-
golesi steevast op de 
eerste plaats binnen 
de klassieke top 10. 
Het is misschien wel 
het meest aangrijpen-
de Stabat Mater ooit! 

Een werk door mythes omgeven maar ongekend 
populair… iedereen heeft wel eens het eerste deel 
van deze parelende compositie gehoord.
Het Stabat Mater is in oorsprong een cyclus van 
gezangen over Maria, wellicht bijeen geschreven 
door Jacopone da Todi omstreeks 1300! Pergo-
lesi werd opgedragen deze tekst te toonzetten als 
vervanging voor het Stabat Mater van Alessandro 
Scarlatti dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in 
Napels werd opgevoerd. 
Hij koos voor een zeer intieme bezetting: twee 
zangers, twee violen, een altviool en basso con-
tinuo. 
Zijn compositie genoot bijzonder veel belang-
stelling en waardering en werd door vele andere 
componisten gebruikt.

Samen met de contratenor Clint Van Der Linde 
wil Capriola di Gioia dit werk op haar unieke 
manier interpreteren. De hemelse stemmen van 
Amaryllis en Clint smelten samen op indrukwek-
kende wijze en vertolken de aangrijpende emoties 
van deze topcompositie.

Klassieke muziek
Capriola di Gioia

Stabat Mater (G.B. Pergolesi)

Dans/Workshop
Passerelle 
Gnosis & Waar

do 06.04.2017
20.00 uur
Abdijkerk Ninove,
Kerkplein, 9400 Ninove

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00
-26 JAAR: € 8,00
ABO: € 12,80

Bezetting: Sopraan & Altus -
Strijkkwintet - Orgel

Programma: Stabat Mater van G.B.
Pergolesi aangevuld met composities van 

Caldara (uit het oratorium Maddalena ai 
Piedi di Cristo) en/of Pergolesi.

concept: Vincenzo Carta
dans: Beverly Coorevits, Kim Cras,
Ine Naessens & Sofie Nuyttens
muziek: Pol Isaac
lichtontwerp: Koen Coulier
kostuums: Severine Van Deynse
techniek: Koen Coulier & Kris Coussement
productie: Passerelle vzw | www.passerellevzw.be
video impressie Gnosis:
http://youtu.be/M_CjIGwSRaQ

concept: Pol Coussement
dans: Ine Naessens, Sofie Nuyttens & Morgane 
Van Weyenbergh
muziek: Gerrit Valckenaers
licht: Koen Moerman
video: Tine Declerck
productie: Passerelle vzw | www.passerellevzw.be
video impressie WAAR:
http://youtu.be/x0OcY33oZiQ

Passerelle biedt elk jaar de kans aan twee choreografen om een creatie te maken met jonge dansers. 
Deze creaties worden gepresenteerd in een double bill, waardoor het publiek op één avond jong 
werk van twee relatief onbekende choreografen kan ontdekken. Eerder werkte Passerelle op die ma-
nier samen met o.a. Lisbeth Gruwez, Iris Bouche en Sidi Larbi Cherkaoui in hun begincarrière.

WORKSHOP: 
Passerelle geeft een workshop die nauw aansluit op de voorstelling. Aan de hand van enkele oe-
feningen en uitleg van een coach krijg je een unieke inkijk in hoe de voorstelling tot stand kwam 
en waarom de choreograaf bepaalde keuzes maakte. Door deze workshop bekijk je de voorstelling 
absoluut met andere ogen. 

Deze workshop wordt gratis aangeboden bij de aankoop van een ticket! Reserveren hiervoor 
kan enkel telefonisch op het nummer 054 34 10 01. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt.

Gnosis
In Gnosis zoomt de Italiaanse choreograaf Vi-
cenzo Carta in en uit op de groep dansers in 
een matrixachtige compositie. De groep be-
weegt in ruimte en tijd en exploreert hierbij 
haar driedimensionaliteit. De dansers lijken 
zich unisono te bewegen maar niets is minder 
waar.
Gnosis staat hier voor de intuïtieve dynamica 
van de groep.

waar
Waar is een voorstelling rond waarneming. 
Een intimistische voorstelling en een choreo-
grafisch commentaar op onze perceptie. Wat 
zien we en wat zien we niet?

za 08.04.2017
Workshop: 15.00 - 17.00 uur
Lokaal 1ste verdiep  CC De Plomblom
Voorstelling: 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 12,80 of gratis



Drie vrouwen ontmoeten elkaar en wagen zich 
aan een studie over Shakespeare. 
Ieder heeft hier zo haar eigen reden voor.
Ze drinken wijn. Verliezen zich in taal en on-
derzoeken Shakespeares vrouwenrollen in 
zichzelf, gaande van Lady Macbeth, tot de ge-
temde feeks, van Portia tot Ophelia. 
Naarmate de studie vordert vermengen de le-
vens van de drie vrouwen zich steeds meer met 
de rollen van Shakespeare en omgekeerd, met 
alle gevolgen van dien…

‘All the world’s a stage, And all the man and wo-

man merely players: They have their exits and 
their entrances, And one man in his time plays 
many parts.’,  As You Like It, Shakespeare. 

Kom kijken en laat je meevoeren door Eggers 
(Eigen Kweek, De Koe, HETGEVOLG), Wil-
demeersch (Het Nieuwstedelijk, The Actors 
Studio, New York, De Kavijaks) en Palmers 
(De Koe, SKaGeN, De Helaasheid Der Din-
gen), drie rasactrices die hun krachten bunde-
len in deze wervelende Shakespeare-trip. 

Concept: Jessa Wildemeersch i.s.m. Sofie 
Palmers  en Sien Eggers
Tekst en spel: Sien Eggers, Sofie Palmers en 
Jessa Wildemeersch naar William Shakespeare
Coaching dramaturgie: De Koe
Coaching spel: Jan Eelen
Productie: JESSA (les yeux bleus vzw) ism 
Sofie Palmers (vzw Palmers&Pierlet)  
co-productie: met 30CC
Met de steun van De Stad Leuven, CC Strom-
beek, CC Halle, CC Diest, Het Kaaitheater en 
GC De Kriekelaar

Treed binnen in het beroemd-
ste gebouw van de stad: het oud 
stadhuis. Rare kale mannetjes 
nemen je mee naar plekken 
en zalen waar geen mens ooit 
kwam. Verdwaal tussen de 
vele hoektorens, kraagstenen 
en geheime nissen. Kijk waar 
de burgemeester zijn middag-
slaapje hield. Luister naar het 
gefluister van de eeuwenoude 
schilderijen en ontdek wie er 
dag en nacht door de immense 

beeldenzolder doolt.

Idee, spel & tekst: Koen 
Monserez, Steven Beersmans, 
Laurian Callebaut, Heleen 
Desmet
Dramaturgie: Stefanie
Lambrechts
Productieleiding: Sanne 
Clerinck
Productie: 30CC (Leuven), 
Erfgoedcel Leuven & Max 
Last vzw

Een avond als een wereldreis. 
Van de Balkan tot in Afrika. 
Van Mexico tot de Lage Landen. 
En Verder. 
Van binnen naar buiten, van 
hoog naar laag. 
Van droom naar werkelijkheid. 
Van ver naar dichtbij en terug 
naar huis. 
Een avond als een wereldreis, in 
verhalen en muziek. 

Stef Bos reisde de afgelopen tien 
jaar de wereld rond en brengt zijn 
indrukken samen in een voorstel-
ling. 

Een feest van verscheidenheid, op 
zoek naar wat ons verbindt. 
Om de verschillen te vieren. 

Theater & Woord
Sien Eggers, 

Sofie Palmers & 
Jessa Wildemeersch

L’étude (nu slaat de chaos toe)

Film
d’ardennen (16+)

Regie: Robin Pront
Met: Kevin Janssens, 

Veerle Baetens, Jeroen 
Perceval, Sam

Louwyck, Jan Bijvoet

Een brutale homejacking gaat 
hopeloos fout. Dave, een van 
de twee overvallers, moet z’n 
broer Kenneth noodgedwongen 
achterlaten. Vier jaar later 
komt Kenneth vrij en is er veel 
veranderd. Dave heeft z’n leven 
op de rails gekregen en probeert 
z’n broer te helpen waar mogelijk, 

maar kijkt met lede ogen toe hoe 
ongeleid projectiel Kenneth ten 
koste van alles z’n ex-vriendin 
Sylvie terug voor zich probeert te 
winnen.

België – 2015 – Thriller/
Misdaadfilm – 95 minuten

di 18.04.2017
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

wo 19.04.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20

zo 23.04.2017
14.00 uur / 17.00 uur
Oud Stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

Muziek
Stef bos
wereldwijd

Familievoorstelling
Max Last (7+)

Duizend dingen achter deuren

do 27.04.2017
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00

ABO: € 12,80



vorming
Herbronnen met mindfulness   
Drie dagen gaan we aan de slag met oefeningen rond 
mindfulness: yoga, zit- en wandelmeditatie, lichaamsbe-
wustwording… Wil je de drukte eventjes laten voor wat 
het is? En wil je ervaren wat mindfulness daarbij voor 
jou kan betekenen? Reserveer deze dagen helemaal voor 
jezelf, om intensief kennis te maken met mindfulness. 
Je krijgt voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling en 
achtergrondinformatie. Matje en lunchpakket meebren-
gen!

Data: 1, 2 en 3 april 2017 telkens van 10.00 tot 16.00 uur
Prijzen: € 80,00 (standaard), € 16,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Kristel Van Maele
Locatie: De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 9400 Ninove

Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30, E-mail vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

PRAKTISCH CC De Plomblom
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.ccdeplomblom.org.

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 met betaalgegevens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT VERWACHT
mei 2017

wo 03.05.2017
JAN DE SMET, LIEN VAN DE KELDER & PIETER-JAN DE SMET Muziek
Gedeelde smart, levenslappen & smartliederen   

zo 14.05.2017
THEATER DE SPIEGEL   Familievoorstelling
MOUW (18 maanden – 4 jaar)

do 18.05.2017
THE SCABS Muziek
Unplugged Power Off tour 2017

di 23.05.2017
BELGICA   Film 

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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Ondervind je proble-
men tijdens het koken 

of het baden? Lukt je verplaatsen 
niet meer zo goed of raak je 
moeilijk recht uit je zetel? Ben 
je ‘s nachts bang om uit bed te 
komen of val je regelmatig? Kom 
je net uit het ziekenhuis of uit 
revalidatie en weet je niet hoe je 
het thuis nu moet beredderen,…? 
Dan kan een ergotherapeute je 
misschien helpen!

Laat je adviseren aan de hand van 
een gratis huisbezoek door de 
ergotherapeute van het OCMW, 
Saartje Haelterman. Zij zoekt 
samen met jou en je mantelzor-
gers naar een pasklare oplossing 
voor jouw probleem. Door kleine 
aanpassingen in het huis of door 
het aanleren van een hulpmid-
del kunnen mensen soms langer 
thuis blijven wonen.

erGoTHerapie 
aan HUis 

15

erFGoeDDaG 
‘ZOrGsaam NiNOve’: 
De ‘Zusterkes vaN DeN burcHtDam’ 
eN aNDere ZiekeNZOrGers

In 1949 vestigden de zus-
ters van de H. Vincentius 

à Paulo uit Buggenhout zich in 
Ninove. Als de ‘Zusterkes van 
den Burchtdam’ verzorgden ze 
gedurende enkele decennia zie-
ken en ouderlingen van de stad 
kosteloos aan huis. Erfgoeddag 
vertelt het verhaal van de ver-
dwenen zustercongregatie, maar 
haalt ook andere ‘zorgzamen’ in 
het naoorlogse Ninove voor het 
voetlicht. 

Wie is in onze stad in de voetspo-
ren van deze zusters getreden? 
Wie is of was in deze stad en haar 
deelgemeenten met armenzorg 
(in de brede zin), ziekenzorg (al 
dan niet aan huis) of geestelijke 
gezondheidszorg bezig? Katrien 
Schaubroeck modereert een 
panelgesprek over het ‘zorgerf-
goed’ van Ninove met vertegen-
woordigers van de Zusters van 
Sint-Vincentius / Hulp in Nood, 
de Zusters der Heilige Harten, Te-

ledienst, thuisverpleegkundigen 
en mutualiteiten. We proberen 
de werking en de geschiedenis 
van deze organisaties of indivi-
duele zorgverstrekkers in kaart 
te brengen, met vooral aandacht 
voor een erfgoedinsteek.

praktisch
> Zondag 23 april, 11 uur
> WZC Klateringen,  

Centrumlaan 173, Ninove    

Meer in
fo

OCMW
ergoaanhuis@ocmw.ninove.be
0472 04 53 76

De meeste mensen die ouder worden, willen zo lang 

mogelijk in hun huis blijven wonen. Door ziekte, handicap 

of leeftijd kunnen dagelijkse activiteiten een hele opgave 

worden. Het oCmW van ninove startte daarom met een 

nieuwe dienstverlening voor alle 65 -plussers in groot nin-

ove: ergotherapie aan Huis - Langer Zelfstandig Wonen

een paar voorbeelden:
> Anita kan terug een bad nemen door de aanschaf van een badplank. 

Het gebruik werd haar geleerd door de ergotherapeute.

> Marcel is vergeetachtig. Hij wacht soms tot na de middag op de 
dienst maaltijden aan huis, om dan later te beseffen dat die pas de 
dag erna langskomen. De poetsvrouw, de pedicure wanneer kwamen 
die nu terug? Door Marcel het gebruik van een geheugenbord aan te 
leren kan hij dag voor dag zien wie langs komt en welke taken op die 
dag moeten uitgevoerd worden!

> Virginie heeft niet veel kracht meer in haar vingers en kan hierdoor 
verschillende dingen niet goed meer uitvoeren. Een fles water open-
draaien, het gasvuur opzetten, de sleutel van de deur omdraaien, haar 
medicatie uit de blister duwen of in 2 breken... Door kleine aanpassin-
gen of hulpmiddeltjes te introduceren heeft Virginie terug een deeltje 
van haar zelfstandigheid terug gekregen.

> Gustaaf helpt ‘s nacht zijn vrouw in en uit bed als ze moet plassen, hij 
heeft sinds dan regelmatig last van zijn rug. Door Gustaaf deze hande-
ling op de correcte wijze aan te leren, door kleine hulpmiddelen te 
gebruiken, belast Gustaaf zijn rug niet meer zo erg en is voor hem de 
zorg veel minder zwaar.

Wil jij gebruik maken van 
de nieuwe dienstverlening?

> Maak een afspraak met 
Saartje Haelterman, ergothe-
rapeute via 0472 04 53 76 of  
ergoaanhuis@ocmw.ninove.be 

> Zij komt aan huis om de situ-
atie met jou te bespreken.

> Ze leert je een activiteit op een 
meer eenvoudige of veiligere 
manier uit te voeren. Door 
kleine zaken aan te passen 
of gebruik te maken van 
hulpmiddelen, geeft ze je meer 
zelfstandigheid.

> Hebben jouw vrienden en fa-
milie vragen bij jouw zorg? De 
ergotherapeute kan ook met 
hen afspreken en raad geven.       

erfgoeddag kiest in 2017 

voor het thema ‘Zorg’.  

De erfgoedraad van  

ninove vertaalt dit thema 

in een project rond  

armen- en ziekenzorg in 

het ninoofse. 
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Via de Provincie Oost-
Vlaanderen kan je deel-

nemen aan een groepsaankoop 
zonnepanelen. 

klimaatgezond 
Oost-vlaanderen
De Provincie wil de uitstoot 
van broeikasgassen drastisch 
terugdringen en tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Ook de stad 
ondersteunt dit initiatief. Onze 
stad ondertekende op 
18 september 2016 het Europese 
Burgemeestersconvenant en 
engageerde zich hierbij om de 
CO

2
-uitstoot met minstens 

20 procent te verminderen tegen 
2020 (ten opzichte van 2011). 

Hoe werkt de 
groepsaankoop?
1. Inschrijven: je kan tot en met 

9 mei gratis en vrijblijvend 
inschrijven via www.oost-
vlaanderen.be/zonnepanelen

2. Veiling: op 10 mei vindt de 
veiling plaats. 

3. Persoonlijk voorstel op maat: 
vanaf 29 mei ontvang je een 
persoonlijk voorstel op basis 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
054 31 32 35
leefmilieuéninove.be
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen
0800 26 803
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be

sLUiT Je HUis oF 
BeDriJF aan op De Zon! 
Vanaf 31 maart kan je als inwoner van oost-Vlaanderen 

gratis en vrijblijvend inschrijven voor de tweede groeps-

aankoop zonnepanelen van de provincie oost-Vlaande-

ren en de stad ninove. neem deel, bespaar op je energie-

kosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

LET OP FIETSERS!

Wie vanuit de Outerstraat de ro-
tonde Den Dollar oprijdt, wordt 
sinds kort gewaarschuwd voor 
fietsers die op de megarotonde 
in twee richtingen rijden. De stad 
plaatste in de Outerstraat een 
digitaal bord, B-flash genoemd. 
De B-flashes moeten automobi-
listen waarschuwen dat ze extra 
voorzichtig moeten zijn op dit 
gevaarlijk punt waar fietsers uit 
twee richtingen kunnen komen.

van jouw inschrijvingsgegevens 
met een indicatie van jouw 
rendement. 

4. Jij kiest! Vind je het aanbod 
interessant? Alleen dan accep-
teer je het persoonlijk voorstel 
vóór 30 juni. 

5. Installatie: Je gegevens worden 
doorgestuurd naar de win-
nende leverancier. Na een 
inspectie zal jouw zonnepa-
nelensysteem geïnstalleerd 
worden.

wie kan  
deelnemen?
Alle inwoners van Oost-Vlaan-
deren die eigenaar zijn van het 
dak, of huurders die expliciete 
toestemming hebben van de 
eigenaar kunnen deelnemen. De 

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
051 31 32 82

Meer in
fo

dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be 
054 31 32 90

nUTsLeiDinGenWerken in De 
WeGGeVoerDensTraaT en DreeFsTraaT

Dit najaar zijn er wegen- 
en rioleringswerken 

in de Weggevoerdenstraat en 
Dreefstraat.
Voorafgaand aan deze werken zal 
De Watergroep de watertoevoer-
leidingen vernieuwen en voeren  
Eandis, Telenet en Proximus 
nutswerken uit. De nutsleidin-
genwerken gebeuren gefaseerd.

> Tijdens de eerste fase (tot Pasen) 
zijn er nutsleidingenwerken in de 
Mallaardstraat-Oude Kaai, met 
weinig hinder voor het verkeer. 

> Na Pasen tot begin juni zijn er 
werken op het Clement Behn-
plein en in de Dreefstraat. Er 
is dan enkel plaatselijk verkeer 
mogelijk, handelaars blijven be-
reikbaar. Tijdens de werkzaam-
heden is er een omleiding voor 
doorgaand verkeer. 

Bij het afsluiten van de Dreef-
straat wordt de omleiding 
voorzien via Mallaardstraat-Ne-
derwijk-Nieuwe Weg-Astridlaan-
Stationsstraat. 
Onder voorbehoud van gunstige 
(weers)omstandigheden zijn de
werken beëindigd in augustus 2017.

Wettelijke maatregelen voor 
zelfstandigen die hinder 
kunnen ondervinden door 
openbare werken. 
Openbare werken kunnen de 
toegang tot een zaak belem-
meren. Minder klanten betekent 
minder inkomsten. Hoe langer de 
werkzaamheden duren, hoe gro-
ter het omzetverlies. Bestaande 
korte termijn verplichtingen 
kunnen niet meer 
worden nagekomen.

Als je als zelfstandige hinder 
ondervindt van openbare werken 
kan je onder bepaalde voorwaar-
den een inkomstencompensatie 
(rentetoelage of hinderpremie) 
krijgen.
Een gedetailleerd overzicht van 
alle maatregelen en de aanvraag-
mogelijkheden voor inkomsten-
compensatie vind je op 
www.ninove.be – Grondgebieds-
zaken – Openbare werken en 
nutsvoorzieningen -  Hinder bij 
openbare werken voor onder-
nemers.
De aanvraagformulieren en attes-
ten kan je bekomen bij de dienst 
openbare werken (054 31 32 83, 
openbare.werken@ninove.be).

groepsaankoop houdt rekening 
met een maximum van 10 kWp 
geïnstalleerd vermogen (dit 
komt overeen met ongeveer 40 
panelen). Ook als kleine of mid-
delgrote onderneming (KMO) of 
vereniging van mede-eigenaars 
(VME) kan je je inschrijven.

waarom kiezen 
voor zonnepanelen?
> De zon is een onuitputtelijke 

bron van energie. In tegenstel-
ling tot schaarse grondstoffen 
zoals olie, gas en steenkool.

> Met zonnepanelen wek je 
zelf je energie op. Daardoor 
bespaar je jarenlang op je 
energiekosten. 

> Hoe meer stroom jouw zonne-
panelen opleveren, hoe minder 
stroom je nodig hebt van je 
energieleverancier.

> Door te kiezen voor zon-
nepanelen draag je bij aan de 
vermindering van CO

2
-uitstoot 

en aan een klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen.       
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schrijf je in voor 
de sportkampen  
tijdens de zomer-
vakantie
De sportkampen tijdens de paas-
vakantie zijn volzet, daarvoor kan 
je niet meer inschrijven!
De online inschrijvingen voor de 
sportkampen tijdens de zomer-
vakantie starten dinsdag 18 april 
(via www.ninove.be > ‘online 
inschrijven sportkampen’). 
>  vul de naam van de 

deelnemer(s) in

>  noteer voor elk kind dat je in-
schrijft het e-mailadres waarop 
de praktische afspraken van 
het kamp en de fiscale attesten 
kunnen toegestuurd worden.

sportyweek  
senioren
Tijdens de sportyweek voor 
senioren, van 18 tot 21 april 
in de stedelijke sporthal, is er 
voor de senioren een gevarieerd 
sportprogramma: conditiegym, 
balvaardigheidsvormen, allerlei 
dansvormen, badminton en slag-
spelen, buitenactiviteiten, …

> Wanneer? Elke voormiddag 
van 9 uur tot 12 uur

> Deelnameprijs: 4 euro/halve 
dag (sport, verzekering inbe-
grepen)

> Inschrijven bij de sportdienst

sportsmaak- 
zoektocht
5de editie van de sportsmaak-
zoektocht op zaterdag 29 april. 
Deze tocht staat synoniem voor 
een korte (6 km) of lange (12 km) 
wandeling, met tussendoor leuke 
sportieve opdrachten en lekkere 
proevertjes. Dit jaar wordt de 
omgeving van Okegem verkend.

> Start: lokaal van visvijver 
’t Goudvisje, Broekstraat 8, 
Okegem vanaf 13.30 uur

> Deelnameprijs: volwassenen  
7 euro, kinderen: 5 euro

> Vooraf inschrijven tot  
24 april bij de sportdienst 

Meer in
fo

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

sportdienst
sport@ninove.be 
054 054 33 93 97

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

aNDersswim
Tijdens Andersswim op dinsdag 
18 april (14 uur tot 18 uur) kun-
nen andersvaliden in zwembad 
De Kleine Dender zwemmen 
onder begeleiding, bewegen op 
muziek en nadien een stuk taart 
eten met een koffie.

> Prijs: 4 euro
> Inschrijven vóór vrijdag  

14 april in zwembad  
De Kleine Dender

Het hemelvaartweekend is 

al enkele jaren 1.000 km- 

weekend. Dan gespen 

honderden fietsers hun 

fietshelm vast, klikken 

ze hun schoenen in hun 

pedalen, en fietsen ze 

ten voordele van de strijd 

tegen kanker. samen met 

duizenden zielsgenoten 

trappen tegen kanker!  

en dat vier dagen lang!

Zondagmiddag 28 mei 
is Ninove middagstad! 

Meer dan 800 teams komen ’s 
middags aan in onze stad, vooral-
eer zij doorrijden naar Mechelen!

Tussen 11 uur en 17 uur valt er 
heel wat te beleven in en rond 
het evenementendorp aan de 
Centrumlaan: we proberen de 
langste erehaag (mét 
opmeting door een 
gerechtsdeur-

waarder) te vormen tijdens 
aankomst en vertrek van de ren-
ners (tussen 12 en 14 uur). Onder 
andere  de Ninoofse reuzen en den 
Belleman zorgen dat het wachten 
op de renners niet zal vervelen. Doe 
mee aan de ‘grootste kaffeeklasj’: 
breng je eigen koffietas en bordje 
mee, en schuif mee aan tafel voor 
een stuk taart en een tas koffie. 
Wie wil, kan zijn tas en bord nadien 
te koop aanbieden, opbrengst gaat 
naar Kom op Tegen Kanker.
In en rond het evenementendorp 
staat er heel wat op het programma: 
er zijn optredens van De Coureurs, 
Zeepbellencompagnie, Cirqumstan-
cia en Cie Baltazar. Op het hoofpo-
dium geven de mannen van Radio 
Oorwoud het beste van zichzelf.
Sporzacommentator Tom Van den 
Bulcke praat het geheel aan elkaar.    

Bak JiJ TaarTJes Voor De  
GrooTsTe kaFFeekLasJ?
28 mei: NiNOve aaNkOmststaD  
vOOr 1.000 km kOtk

sporTieF ninoVe

taarteN eN tasseN OprOep 
Bak jij graag taarten of koekjes? 1 taart of een heleboel? En wil je onze 
taarttafel spijzen? Breng je baksels op 28 mei mee naar het evenemen-
tendorp en geef ze aan 1 van onze collega’s. Zij zetten
ze op onze taarten- en koekjestafel. Iedereen kan een stukje taart of 
een koek kopen en ter plaatste opeten met een tas koffie erbij. De 
opbrengst van de verkoop van de taartjes gaat integraal naar Kom op 
Tegen Kanker.

Hou jij van leuke serviezen? Heb je een leuke koffietas of bordje op 
overschot? Breng het zeker mee op 28 mei! We plaatsen alle tassen en 
borden samen, gebruiken ze om taartjes en koffie te serveren, en verko-
pen ze nadien voor KOTK. Misschien scoor jij zo wel je perfecte retrotas!

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
051 31 32 82

Meer in
fo

De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64.
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GEEN PAPIEREN  
TELEFOONBOEK MEER 
NODIG?

Jaarlijks wordt de papieren versie van de tele-
foonboeken (gouden gids en witte gids) gratis 
verdeeld. Gebruik je deze papieren gids niet 
meer? Schrijf je dan vóór 15 mei uit via 
www.goudengids.be/businesscenter/uit-
schrijven-gidsen. Je zal dan geen exemplaar 
meer ontvangen bij de volgende bedeling.

Meer in
fo

Politiezone Ninove
Wendy Vervynckt, 054 31 32 47
www.politieninove.be
www.ninove.be

BeGraaFpLaaTs ninoVe
De stad maakt werk van de begraafplaats van de toekomst. naast het be-

staande kerkhof komt er niet alleen een begraafplaats voor dieren, maar ook 

een natuurbegraafplaats. 

een terrein van een hec-

tare groot, aanpalend aan 

de bestaande begraaf-

plaats in de Groeneweg, 

zal binnen een jaar voor 

twee derde worden ge-

bruikt als natuurbegraaf-

plaats en voor een derde 

als dierenbegraafplaats. 

Natuurbegraafplaats  
urnenveld
Voor de begraafplaats in Ninove wordt een 
ontwerp opgemaakt voor de inrichting van 
een natuurbegraafplaats met een urnenveld 
voor biologisch afbreekbare asurnen. Het 
urnenveld wordt aangelegd als pand met veel 
groen en open vlaktes. De biologisch afbreek-
bare asurne met de as van de overledene 
wordt in de natuurlijke omgeving begraven 
zonder gedenktekens of ornamenten. Je kan 
wel een naamplaatje aanbrengen op een 
daartoe voorzien monument.

Dierenbegraafplaats
De stad legt ook een dierenbegraafplaats 
voor gezelschapsdieren aan. Inwoners van 
Ninove kunnen hier hun gezelschapsdier laten 
begraven (na betaling van een vastgelegde 
retributie).
De dierenbegraafplaats is apart toegankelijk 
via de Groeneweg. Het ontwerp vormt een 
geheel met de huidige begraafplaats maar is 
toch afgescheiden.       

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 59

Verkoop aFGeDankTe  
DiensTVoerTUiGen poLiTie

De politie verkoopt vier politievoer-
tuigen zonder keuringsbewijs in de 

staat waarin zij zich bevinden en die gekend is 
door de koper. De voertuigen werden volledig 
ontmanteld.
De koper moet zelf de goederen afhalen 
op het politiecommissariaat in Ninove. De 
verkochte goederen zijn niet meer door de 
verzekering gedekt. Een testrit is niet mogelijk. 

> Lot 1: Mercedes Vito
> Lot 2: Peugeot 106
> Lot 3: Chevrolet Matiz
> Lot 4: Chevrolet Matiz

De voertuigen kunnen bezichtigd worden 
op de parking van het bijcommissariaat 
op de Aalstersesteenweg op zaterdag 
22 april tussen 10 uur en 12 uur, 
na afspraak bij Wendy 
Vervynckt (054 31 32 47).

Indienen van bod

Het bod, onder dubbel gesloten omslag, moet 
uiterlijk op 28 april om 12 uur ingediend zijn 
bij Politiezone Ninove, t.a.v. Wendy Vervynckt, 
Onderwijslaan 75, 9400 Ninove. 
Op de binnenste omslag vermeld je: “Bod 
verkoop dienstvoertuig politiezone Ninove”, 
en het “lotnummer”.

Toekenning

De opening van de ontvangen biedingen 
vindt plaats op 28 april om 14 uur.

Betaling en afhaling

De betaling en afhaling moeten gebeuren binnen 
de 7 kalenderdagen volgend op de datum van 
ontvangst van de goedkeuring voor aankoop.    

VACATURES
De stad en het OCMW zijn op zoek naar: 

>  Sectorcoördinator seniorenvoorzieningen 
(OCMW – statutair-voltijds – A4a – A4b)

> Stafmedewerker organisatiebeheersing 
(stad/OCMW – statutair/contractueel – 
voltijds – A1a – A3a)

> Stafmedewerker financiën (stad – statutair/
contractueel – A1a – A3a)

Dien je kandidatuur ten laatste op 11 april in 
via www.jobpunt.be.
De uitgebreide functiebeschrijvingen met 
aanwervingsvoorwaarden en sollicitatieformu-
lieren vind je op www.ninove.be > vacatures 
bij de stad Ninove en op www.jobpunt.be.

Meer info?
> Stad Ninove, personeelsdienst,  

personeel@ninove.be, 054 31 33 04
> OCMW Ninove, 054 51 53 77, 

secretariaat@ocmw.ninove.be 

Politiezone Ninove zoekt een hulp-
kracht

De politiezone Ninove organiseert een selec-
tieprocedure voor de contractuele aanwerving 
van een hulpkracht – deeltijds (19 uur/week)

Een job met zekerheid, een aangename 
werkomgeving en toffe collega’s zijn alvast 
verzekerd, aarzel dus niet om in te schrijven!

Inschrijven kan via een inschrijvingsformulier 
op www.politieninove.be en www.ninove.
be.  Hier vind je ook de functieomschrijving, 
selectie- en inschrijvingsvoorwaarden.

Het inschrijvingsformulier stuur je ten laatste 
30 april 2017 ingevuld terug naar: Politiezone 
Ninove, t.a.v. An De Rouck, Onderwijslaan 75, 
9400 Ninove of mail je naar pz.ninove.hrm@
police.belgium.eu.

Meer info?
> Lokale politie Ninove,  

Bram De Smedt, 054 31 32 04 
> www.jobpol.be
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PROVINCIALE 
CULTUURPRIJZEN 
2017

De Provincie Oost-Vlaanderen 
schrijft opnieuw haar Cultuur-
prijzen uit. 15 april is de deadline 
voor de kandidaturen voor de 
prijzen: 

> beeldende kunst
> nieuwe muziek
> historisch onderzoek: Geschie-

denis en Heemkunde
> letterkunde: Poëzie en Toneel
> architectuur

Voor de prijs Sociaal-Cultureel 
Volwassenenwerk draagt de jury 
zelf kandidaten voor. 

Elke prijs is goed voor 5.000 euro. 

Meer info? 
www.oost-vlaanderen.be > 
cultuurprijzen

TREINVERKEER  
VERSTOORD

Infrabel realiseert momenteel 
spoorvernieuwingswerken op de 
spoorlijn 90 tussen Geraardsbergen 
en Denderleeuw. Deze werken 
worden tijdens de weeknachten 
en in het weekend uitgevoerd. 

Tijdens het weekend van  
1-2 april zal er door deze werken 
geen treinverkeer zijn tussen 
Geraardsbergen en Denderleeuw. 
NMBS zet vervangende bussen in 
tussen de stations van Geraards-
bergen en Denderleeuw met 
stops in Schendelbeke, Idegem, 
Zandbergen, Appelterre, Eichem, 
Ninove, Okegem en Iddergem. 

Meer info?
> NMBS-klantendienst
> 02 528 28 28 (alle dagen van 

7 uur tot 21.30 uur)
> www.nmbs.be
> klantendienst@b-rail.be of 
> Twitter @NMBS

LAAT JE BELASTINGSAANGIFTE INVULLEN

Op 22, 23 en 24 mei houdt de 
FOD Financiën zitdagen in het 
stadhuis van Ninove, telkens van 
9 uur tot 12.30 uur en van 13 uur 
tot 18 uur. Tijdens deze zitdagen 
kan je je personenbelastingen 
laten invullen door de ambtena-
ren van de FOD Financiën. 

Maak een afspraak

De plaatsen zijn beperkt. Je moet 
vooraf een afspraak maken! Dit 
kan van 24 april t.e.m. 28 april 
bij de dienst burgerzaken via 

054 31 32 59 of  
bevolking@ninove.be.
Per gemaakte afspraak kan je 
maar één aangifte laten invullen. 
Wil je meerdere aangiftes laten 
invullen, dan moet je meerdere 
afspraken maken. Als je geen 
afspraak hebt, word je niet 
geholpen.
Aangiften voor zelfstandigen 
worden niet ingevuld.

Breng volgende documenten 
mee:
> aanslagbiljet van het aanslag-

jaar 2016 (inkomsten 2015)
> identiteitskaart
> fiscale fiches die je ontvangen 

hebt

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59
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23.04 Ninove Flanders Classics Andrea Tafi Classic
  i.s.m. stad Ninove
        
01.05 Ninove Wielerclub De Redding Nieuwelingen - Junioren
       
04-05.05 Ninove Sportdienst Fietsweek 6e leerjaar

08-09.05 Ninove Sportdienst Fietsweek 5e leerjaar
       
13.05 Pollare Sint-Kristoffelvrienden Pollare  Trofee Oost-Vlaanderen
   voor beloften
       
19.06 Aspelare Wielerclub De Foxen  Elite zonder contract - U23
       
03.07 Denderwindeke Kermismaandag vrienden  Open omloop elite zonder contract
       
20.07  Ninove Denderclub Ninove Open omloop elite met contract
       
30.07 Ninove Flanders Cycling Events vzw 6e internationaal natour
   criterium Ninove voor heren    
 Ninove Flanders Cycling Events vzw 4e internationaal criterium 
   voor dames elite
 Ninove Flanders Cycling Events vzw Open Oost-Vlaams natour criterium
  i.s.m. provincie Oost-Vl.   G-wielrennen
     
05.08 Denderwindeke Denderwindeke sportief Nieuwelingen - Junioren
     
06.08 Meerbeke Jeromsvrienden Open omloop elite zonder contract   
   Beloften
     
26.08 Nederhasselt Wielervrienden Nederhasselt Dames elite A
   Ladies Cycling Trophy O.-Vl. 2017

27.08 Nederhasselt Wielervrienden Nederhasselt Nieuwelingen beker van België
   
04.09 Denderwindeke Kermismaandag vrienden Open omloop 1.18
     
06.09 Ninove Belgium Ladies Cycling  Lotto Belgium Tour 
  i.s.m. stad Ninove dames elite 2.1 UCI
     
17.09 Ninove Sportdienst Fietstocht “over de heuveltjes …”

WIELER
WEDSTRIJDEN

2017
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Elke woensdag 
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelo-
nië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar.

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? Elke woensdag van 9 uur 
tot 11 uur

> Wie? Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw

Elke donderdag 
Crea voor Volwassenen

> Wat? Samen brei je een sjaal, 
muts, trui, …

> Waar? Nederwijk 73, Ninove
> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

1 april  
Koffiestop  
Broederlijk Delen

> Wat? Iedereen is welkom voor 
een kopje koffie tegen een vrije 
bijdrage i.k.v. Broederlijk Delen.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Wie? Bib i.s.m. stuurgroep 
Broederlijk Delen Ninove 

1 april  
Workshop  
hondenspeelgoed maken

> Wat? Tijdens deze workshop 
leer je een snuffelmat en 2 
speeltjes naar keuze maken. 

> Waar? Kwispelturig, Elilsa-
bethlaan 30, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 17.30 uur
> Wie? Kwispelturig

1 april t/m 30 juni 
ViTrien – De5Hoek

> Wat? Het leegstand winkelpand 
aan de ‘Vijfhoek’ wordt een  
pop-upplek voor cultuur, am-
bachten en horeca. Zie ook p. 8

> Waar? Biezenstraat 34, Ninove
> Wie? Dienst cultuur

4 april 
Film ‘Mommy’

> Wat? Een film van Xavier Do-
lan over een tiener met ADHD, 
een strafblad en heel veel liefde 
voor zijn moeder. 

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat, Ninove

> Uur? 20 uur (inleiding 19.45 uur)
> Wie? Filmclub NinoFilm

5 april  
Paasworkhop

> Wat? Kinderen kunnen eitjes 
beschilderen en mogen de 
mooi versierde eieren mee 
naar huis nemen

> Waar? Ninia Shopping Center
> Uur? Van 13 uur tot 16 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

5 april 
Voorleesuurtje  
‘Vrolijk Pasen’

> Wat? Een voorleesuurtje tijdens 
de paasvakantie, voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Nadien knutse-
len rond het thema. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 14.30 uur
> Wie? Bib Ninove

8 april  
Quiz my ass!

> Wat? Quizz t.v.v. de bouw van 
de lokalen van KSA St Baafs 
Ninove. Ploegjes van maxi-
mum 5 personen. 

> Waar? St-Aloysiuscollege, 
Weggevoerdenstraat 55, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? KSA St. Baafs Ninove

8 april 
Familiemusical  
‘De barmhartige vader’

> Wat? Het bijbelverhaal van de 
verloren zoon in een musical 
gegoten.

> Waar? Feestzaal Heilige Harten 
Instituut, Onderwijslaan, Ninove

> Uur? Om 15 uur en 19.30 uur
> Wie? Kerk in Ninove 

9 april 
EHBO voor honden

> Wat? Tijdens de lezing en 
praktijkworkshop leer je zowel 
de belangrijke theoretische 
basis én ga je zelf aan de slag.

> Waar? Kwispelturig, Elisa-
bethlaan 30, Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 13 uur of 
van 14 uur tot 17 uur

> Wie? Kwispelturig 

11 april 
Dag van de Markt

> Wat? Gratis proevertjes, 
geschenkjes , kortingen en 
animatie tijdens de jaarlijkse 
Dag van de Markt

> Waar? Dinsdagmarkt in het 
stadscentrum

> Uur? Van 8 uur tot 12 uur
> Wie? Dienst lokale economie

13 april 
Witte Donderdag

> Wat? Dj wedstrijd, bmx-show, 
modeshow, kinderanimatie, 
autoshow, paaseierenworp, 
laatavondopening winkels (tot 
21 uur)

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? Vanaf 16 uur
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

14 april 
Kookles voor mannen

> Wat? Kookles voor mannen. 
Ook op 2/6.

> Waar? Hof ter beke, Beekstraat 6, 
Nederhasselt

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Haaltert/

Kerksken

15 april 
Bezoek paashaas

> Wat? De paashaas komt op 
bezoek in Ninia Shopping 
Center. Alle kindjes ontvangen 
een lekker paaseitje.

> Waar? Ninia Shopping Center
> Uur? Van 14 uur tot 18 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

staat jouw  
activiteit al  
in Ninove info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? 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.

Alles weten over de 
UiTPAS-activiteiten en omruil-
voordelen? Like de facebook-
pagina UiTPAS Dender of surf 
naar www.uitpasdender.be

UiTkaLenDer

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

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 activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 
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15 april  
You Nervous? @ Gonzo

> Wat? Gratis optreden 
> Waar? Café Gonzo, Geraards-

bergsestraat 34, Ninove
> Uur? 21 uur
> Wie? Rock ‘n Load Concerts 

15 april  
Vendelshow van Flago 
Vlagkunst

> Wat? Wervelende vendelshow. 
> Waar? Cc De Plomblom, 

Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Van 20 uur tot 22uur
> Wie? Flago Vlagkunst vzw

16 april 
Kermis Pollare

16 april 
Eastern BBQ-contest

> Wat? BBQ-wedstrijd met 
42 internationale ploegen. 
Gouden Paaseierenworp en 
muziekoptredens.

> Waar? Stadspark Ninove
> Uur? Van 10 uur tot 18 uur
> Wie? Wettels on Fire,  

www.wettelsonfire.be

19 april  
Buitenspeeldag

> Wat? Kinderen tussen 6 en 
12 jaar kunnen deelnemen 
aan verschillende sporten en 
enkele opmerkelijke activitei-
ten binnen het thema ‘Breek 
het record’. Er wordt een apart 
kleuterdorp voorzien en een 
danszone.

> Waar? Omgeving atletiekpiste, 
Parklaan, Ninove

> Uur? Van 13.30 uur en 16.30 uur
> Wie? Jeugddienst

20 april  
Workshop ‘Veilig bevallen’

> Wat? Workshop met o.a. vol-
gende onderwerpen: wanneer 
is je bevalling begonnen? Hoe 
kan je omgaan met pijn tijdens 
de arbeid? Hoe kan je partner 
je het beste helpen tijdens de 
geboorte van jullie kindje?...

> Waar? Culture Pub, Graan-
markt 12, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot 21.30 uur
> Wie? Victo

21 april  
“Vreemde” landen

> Wat? Thema-avond filatelie en 
erfgoed 

> Waar? Vergaderzaal boven  
‘t Zwemkaffee, De Kleine 
Dender, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove

23 april 
Kermis Outer

23 april 
Straatnaamwandeling

> Wat? Gegidste wandeling in 
het stadscentrum

> Waar? Vertrek Hostpitaalkapel, 
Burchtstraat 44, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst toerisme

23 april  
Erfgoeddag

> Wat? Het thema ‘Zorg’ wordt 
vertaald in een project rond 
armen en ziekenzorg in het 
Ninoofse

> Waar? Woonzorgcentrum Kla-
teringen, Centrumlaan, Ninove

> Uur? 11 uur
> Wie? Dienst cultuur i.s.m. 

Erfgoedraad

23 april 
Andrea Tafi Classic

> Wat? Fietstochten van 25, 40, 
85 en 140 km

> Waar? Start en aakomst De 
Kuip, Parklaan 1, Ninove

> Uur? Vertrek vanaf 7.30 uur
> Wie? Flanders Classics

23 april t/m 7 mei 
ViTrien – dRAW

> Wat? Actief tekenfestival. 
Verschillende tekenevents 
en een tentoonstelling met 
de ingediende schetsboeken. 
Beschilderen van winkel- en 

woningramen. Zie ook p. 7
> Waar? Stadscentrum
> Wie? Dienst cultuur

23 april t/m 7 mei 
ViTrien – Wijk in de kijker 
en Etalageportret

> Wat? Stadsfotografe Sara La-
mens is te zien in Pamelstraat 
- Nederwijk. Stadsfotografe 
Liesbeth Renneboog vind je 
in de wijk ‘Den Broodhoek’ in 
Aspelare . Cursisten fotografie 
van het PCVO Dender en 
Schelde krijgen als fotografie-
opdracht ‘etalage’. Zie ook p. 8

> Waar? Pamelstraat/Nederwijk, 
station Ninove en winkelpan-
den Stationsstraat-Biezenstraat 
Ninove, Plekkerstraat Aspelare. 

> Wie? Dienst cultuur

23 april t/m 7 mei 
ViTrien - Ninoofse Kleppers

> Wat? Ninoofse artiesten of 
podiumkunstenaars spelen op 
verschillende locaties in het 
stadscentrum. Zie ook p. 7

> Waar? Verschillende locaties 
in het centrum van de stad

> Wie? Dienst cultuur

24 april t/lm 27 april 
ViTrien – Cinepost

> Wat? Filmclub Ninofilm brengt 
vier films met telkens een 
andere kunstvorm in de kijker.

> Waar? Oude Post , Bevrijding-
slaan, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst cultuur i.s.m. 

filmclub Ninofilm

28 april  
ViTrien - Lokale Helden

> Wat? Kom de sfeer opsnuiven 
en onze lokale helden een hart 
onder de riem steken tijdens 
hun optreden op Lokale 
Helden Ninove. Slotconcert: 
Amongster. Zie ook p. 6

> Waar? Stadspark, Ninove 
> Uur? Vanaf 16 uur
> Wie? Dienst cultuur 

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

Meer in
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UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

29 april 
Sportsmaakzoektocht

> Wat? Korte (6 km) of lange 
(12 km) wandeling met leuke, 
sportieve opdrachten en lek-
kere proevertjes.

> Waar? Start lokaal van visvijver ’t 
Goudvisje, Broekstraat 8, Okegem

> Uur? 13.30 uur
> Wie? Sportdienst

29 en 30 april 
ViTrien – Artiestentoer

> Wat? Beeldende kunstenaars 
presenteren hun werk. Er zijn 
zowel groepspresentaties als 
solotentoonstellingen. 
Artiestentoer ook op 1 , 6, 7 
mei. Zie ook p. 7

> Waar? Diverse locaties in 
Ninove en deelgemeenten

> Uur? Van 14 uur tot 19 uur
> Wie? Dienst cultuur

30 april  
Wettelklassieker Ninove 
(Bianchi Trofee)

> Wat? Fietstocht die deel uit-
maakt van de Bianchi tochten

> Waar? Vertrek Heilig Harten 
Instituut, Onderwijslaan 4, 
Ninove

> Uur? Van 7.30 uur tot 10 uur
> Wie? Maspoe

1 mei 
Avondmarkt

> Wat? Jaarlijkse 1 mei-avond-
markt

> Waar? Brusselstraat, Burcht-
dam Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Wijk Rechteroever i.s.m. 

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

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

50 jaar huwelijk
Lucien Wijnant, 
geboren op 18 januari 1941,
met Andrea Van Snick, 
geboren op 6 augustus 1944.
Gehuwd op 6 april 1967.
Wonend in Voorde.

Ronny Windens, 
geboren op 14 april 1946,
met Gisela Lauwaert, 
geboren op 23 februari 1948.
Gehuwd op 7 april 1967.
Wonend in Ninove.

Willy De Smet, 
geboren op 21 september 1944,
met Edna De Spiegeleer, 
geboren op 2 juni 1947.
Gehuwd op 8 april 1967.
Wonend in Neigem.

Pierre Van Belle, 
geboren op 25 februari 1938,
met Simonne Thienpont, 
geboren op 17 november 1936.
Gehuwd op 17 april 1967.
Wonend in Denderwindeke.

60 jaar huwelijk
Fernand De Troyer, 
geboren 10 december 1935,
met De Jonge Rosa, 
geboren op 13 april 1935.
Gehuwd op 19 april 1957.
Wonend in Meerbeke.

Roger Coppens, 
geboren op 30 december 1935,
met Hilda Ulin, 
geboren op 21 september 1935.
Gehuwd op 20 april 1957.
Wonend in Ninove.

Lucas Rooseleer, 
geboren op 18 juli 1932,
met Rosa Haelterman, 
geboren op 24 april 1933.
Gehuwd op 23 april 1957.
Wonend in Ninove.

Robert Viaene, 
geboren op 17 augustus 1936,
met Marie-Louise De Vriese, 
geboren op 4 september 1937.
Gehuwd op 23 april 1957.
Wonend in Ninove.

Etienne Vernis, 
geboren op 23 oktober 1933,
met Annie De Duffeleer, 
geboren op 9 maart 1937.
Gehuwd op 26 april 1957.
Wonend in Ninove.

Jan Van Bever, 
geboren op 28 oktober 1931,
met Esther Turtelboom, 
geboren op 27 juni 1930.
Gehuwd op 27 april 1957.
Wonend in Ninove.

65 jaar huwelijk
Guillaume Demeyer, 
geboren op 15 juni 1930,
met Josephine Van den Borre, 
geboren op 7 december 1932.
Gehuwd op 18 april 1952.
Wonend in Ninove.

Roger De Deyn, 
geboren op 10 mei 1929,
met Hilda Neirinckx, 
geboren op 5 januari 1930.
Gehuwd op 19 april 1952.
Wonend in Ninove.

rechtzetting

Jocelyn Jacobs,
geboren op 8 april 1944,
met Yvette De Cock,
geboren op 27 december 1942.
Gehuwd op 1 december 1966.
Wonend in Ninove.

Door een vergetelheid werden 
deze jubilarissen niet vermeld in 
Ninove Info, december 2016:

Roger Penne,
geboren op 12 februari 1935,
met Rosette Walckiers,
geboren op 23 april 1937.
Gehuwd op 28 augustus 1956.
Wonend in Ninove (i.p.v. 
Voorde zoals vermeld in Ninove 
Info, juni/juli/augustus 2016)
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Van jong naar

Voor de Vlaamse overheid en het stadsbe-
stuur is het belangrijk te weten hoe jij over je 
stad en je buurt denkt. 

Daarom organiseert de Studiedienst van 
de Vlaamse Regering een rondvraag in de 
Vlaamse gemeenten. 

Eind maart 2017 ontvangen verschillende 
inwoners een brief om deel te nemen aan de 
rondvraag ‘Wat vind jij van je gemeente?’. 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners 
de vragenlijst invullen. 
De analyses gebeuren op gemeentelijk niveau, 
alle gegevens zijn vertrouwelijk en anoniem. 

5.000 willekeurig gelote personen, die de 
vragenlijst volledig invullen, ontvangen een 
geschenkbon van 6 euro. De onderzoeksresul-
taten worden in het voorjaar 2018 verwacht. 

Meer info?
> www.gemeentemonitor.vlaanderen.be
> tel. 1700 van de Vlaamse overheid

RONDVRAAG WAT VIND JIJ VAN JE GEMEENTE?



Onze audiologen luisteren naar u en begeleiden u 
bij het vinden van een discrete oplossing op maat.

*zonder medisch doel Hoorcentra

Meer informatie over onze hooroplossingen 
op www.amplifon.be.

Maak nu een afspraak op 054 50 35 05.

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

Gezien 
op TVKom langs voor een  

gratis en vrijblijvende 
HOORANALYSE*
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Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

Open op vrijdag-
avond, zaterdag, 
zon- en feestdagen

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

Hier kon jouw 
advertentie staan!

Ninove Info wordt maandelijks bedeeld in meer dan 
18.500 brievenbussen, dus een unieke kans om te adverteren. 

Interesse of meer informatie? Dienst communicatie, 
oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove, 054 31 32 25 
communicatie@ninove.be  -  www.ninove.be



Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

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








Kanaal Veronove

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

NU 
ColleCtie 2017 

aan 
laNCeerprijs! 

NU 
ColleCtie 2017 

aan 
laNCeerprijs! 
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