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gemeenteraadsZitting
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 23 februari om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI).

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
20 en 21 februari om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

eXtra’s 
Zwembad De Kleine Dender is op 17 februari vanaf 
17 uur gesloten voor het publiek.
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Voor alle info

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

StadhUiS ninoVe
Centrumlaan 100, 9400 ninoVe
054 31 32 33  •  www.ninoVe.be

oPeningsuren Publieksdiensten

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> 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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bedankt voor jullie 

massale aanwezigheid 

en de mooie wensen 

in onze wensboom. 

de suggesties op de 

kaartjes worden aan de 

diensten bezorgd!

nieUwjaarSreceptie  

2017

dvd’s de wereld rond 
De dvd-collectie is ingedeeld volgens genre, 
met bijpassende iconen: avontuur, fantasy, 
science fiction, romantiek, drama, oorlog, 
historisch, komedie, tv-reeksen,… Je vindt er 
ongetwijfeld je gading! 
Naast de vaste collectie heeft de bib ook een 
thematische wisselcollectie: de Cinébib collec-
tie. Dit is een driemaandelijks wisselende dvd-
collectie van 20 films rond een zelfde thema. 
In de gratis meeneembare brochure lees je 
meer achtergrond bij de films. De Cinébib col-
lecties reizen voortdurend langs allerlei biblio-
theken. Ze staan gepresenteerd in een opval-
lende display bij de balie. Momenteel heeft de 
bib een Cinébib pakket ‘Wereldcinema’ in de 

aanbieding. Andere Cinébib themacollecties 
zijn: humor, animatiefilm, roadmovies, kinder- 
en jeugdfilms, documentaires,... Benieuwd 
welke collecties dit jaar naar onze bib komen? 
Kom het ontdekken in de bib!

belgië boven
Naast de indeling per genre, zijn er nog twee 
extra aanduidingen: een Taalpunt-sticker en 
Belgische vlagjes. Films in het Nederlands 
kregen een Taalpunt-sticker. Het Taalpunt in 
de bib is er voor iedereen die Nederlands leert. 
Door de Vlaamse films een extra aanduiding 
te geven, wil de bib ook deze materialen 
aanraden aan anderstaligen. Naar een film 
kijken en de Vlaamse taal horen, kan een goeie 

filM en MUZieK in de bib 

carnaVal 

de bib ontvangt niet alleen boeken-

liefhebbers. ook film- en muziek-

fans komen er uitgebreid aan hun 

trekken. Grote rode rekken vol film 

en muziek bewonen het gelijkvloers 

van het bibgebouw. je vindt de 

uitgebreide collectie cd’s en dvd’s 

helemaal vooraan in de bib. 

Zaterdag 11 februari:  
Nacht van de carnavalist

> De Kuip, Parklaan 1, Ninove. Aanvang: 21.30 uur
> Optreden van Yves Segers. Afwisselend 

spelen dj Jorn, dj Mojive, dj Tim en dj Mike  
(vice-kampioen van de dj-contest)

Zaterdag 18 februari:  
Prinsaanstelling

> Bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46, Ninove, 
om 21.11 uur

Zondag 19 februari:  
Feest der Senioren 

> Bedrijfshal van Cloë, Merellaan 46, Ninove 
om 14.30 uur (deuren open om 13.30 uur)

> Optreden van Jo Vally, kennismaking met de 
nieuwe Prins en verkiezing Prins en Prinses 
der Senioren

> In ruil voor 10 UiTpunten kunnen de eerste 
20 UiTpashouders er gratis bij zijn

Zaterdag 25 februari:  
Machtsoverdracht 

> Cc De Plomblom om 11.11 uur

Carnavalsbanket 
> om 14.30 uur

in de aanloop naar carnaval op  

5 maart, staan er in februari al heel 

wat activiteiten op de kalender:

kalender februari
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manier zijn om met onze taal vertrouwd te 
geraken. Het is alvast meer ontspanning dan 
een klassiek studieboek bij de hand nemen. 
Ook de films van Belgische bodem zet de bib 
in de kijker: deze kregen een Belgisch vlagje. 
Zowel de Taalpunt-aanduiding als de Belgische 
vlagjes plakken op de dvd’s, ongeacht tot welk 
genre ze behoren. 

Van klassiek tot pop
Letterlijk achter de dvd’s vind je de afdeling 
cd’s. Ook deze collectie is ingedeeld volgens 
genre, maar werkt met een systeem met 
letters. Zo staat de categorie P voor popu-
laire muziek, met daarbinnen allerlei talen, 
beginnend met Nederlands, over Frans, Duits, 

Engels, Italiaans en Spaans. J staat voor jazz/
blues, F voor filmmuziek, K voor klassiek,… 
Binnen deze categorieën is er een verdere 
onderverdeling. Bekijk het schema in de bib, of 
vraag er naar bij de medewerkers. 
Als overgang naar de kinderafdeling vind je 
een selectie dvd’s -alfabetisch gerangschikt- en 
cd’s voor kinderen. 

Praktisch
Je kan 10 cd’s en dvd’s lenen per kaart, en je 
mag ze telkens 2 weken houden. Lenen is 
gratis.       

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04

Prins en Prinses  
der senioren
Wil jij Prins of Prinses der Senioren worden? 
Stel je dan ten laatste donderdag 16 februari 
kandidaat bij de dienst evenementen of schrijf 
je in tijdens het Feest der Senioren op zondag 
19 februari. Vermeld bij inschrijving je naam, 
adres en geboortedatum.

Verkiezingsvoorwaarden:
> inwoner van groot Ninove
> nooit eerder verkozen als Prins of  

Prinses der Senioren
> minimum 55 jaar

de PloËt
De Prinsencaemere reikt ook dit jaar opnieuw 
twee prijzen uit:

> het beste carnavalslied 2017 (500 euro)
> het beste stoetliedje 2017 (300 euro)

Wil je in aanmerking komen voor één van 
deze prijzen, stuur dan ten laatste op 18 febru-
ari het muziekbestand, de titel van het lied, de 
naam van de uitvoerder(s) en je gsm-nummer 
naar deplaat@telenet.be.

De winnaar van ‘het beste stoetliedje’ wordt 
bekend gemaakt op carnavalszondag 5 maart 
tijdens de prijsafroeping. ‘Het beste carnavals-
lied’ wordt later bekend gemaakt.      

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 88

SjiKKe dinGeS

VoorleesuurtJe: 
iedereen Verliefd 
Zaterdag 4 februari,  
10.30 uur
Verliefd zijn, dat voelt een beetje raar… 
Een Valentijns voorleesuurtje voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar én hun ouders. Deelname is 
gratis. Na de verhalen knutselen de kindjes 
rond het thema. Schrijf je in via bib@ninove.be 
want het aantal plaatsen is beperkt.
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Sinds 1 januari werkt de 

stad samen met pin vzw 

rond integratie van nieuw-

komers. pin vzw werd in 

1992 opgericht als lokaal 

integratiecentrum voor de 

regio halle-Vilvoorde. in 

samenwerking met lokale 

besturen en de reguliere 

diensten zetten zij initia-

tieven op die de integratie 

van mensen met migratie-

achtergrond moet 

stimuleren.  nu brengen 

zij hun expertise ook naar 

onze stad. aan het woord 

harouna diop, onthaal-

medewerker voor nieuwe 

inwoners met een 

migratieachtergrond.

Hoe ben je bij Pin vzw  
terechtgekomen?

“In 2010 verhuisde ik van mijn 
geboorteland Mauritanië naar 
België. Ik volgde een inburge-
ringscursus en volgde daarna nog 
extra cursussen Nederlands. In 
het begin moest ik me bered-
deren met interim jobs van 
korte duur. Daarna kon ik via een 
tewerkstellingsprogramma aan 
de slag bij Pin vzw. Inmiddels ben 
ik vast in dienst bij Pin vzw en zal 
ik meewerken aan het project 
rond integratie van nieuwkomers 
met een migratieachtergrond in 
Ninove.” 

Waarom een project  
rond integratie van  
nieuwkomers?

“Verhuizen naar een nieuwe 
woonplaats is een belangrijke 
stap in een mensenleven. Het is 
een leuke en spannende gebeur-
tenis. Maar verhuizen naar een 
nieuwe woonplaats is niet altijd 
evident. Je ruilt een vertrouwde 
omgeving voor iets nieuws. Je 
moet letterlijk en figuurlijk jouw 
weg zoeken in deze nieuwe 
omgeving. Je moet op zoek naar 
een nieuwe school en opvang, 

ninoVe helpt 
nieUwKoMerS 
te inteGreren

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

toeleider? 
Een toeleider is een brugfiguur die nieuwkomers helpt om hun weg te 
vinden. Zij gaan mee naar een dienst of organisatie zoals een school, de 
VDAB, de gemeente of een ziekenfonds. De toeleiders kunnen jou de 
diensten tonen en de werking ervan uitleggen. Denk aan de werking 
van een geldautomaat, de werking van het containerpark of de uurre-
geling bij de bushalte, ... Zij stimuleren nieuwkomers om hun integratie 
in eigen handen te nemen en deze tot een goed einde te brengen.

uitkijken naar een nieuwe hobby, 
nieuwe vrienden maken, … Dat 
is extra moeilijk voor nieuwe 
inwoners met een migratieach-
tergrond. Bij deze nieuwkomers 
zorgen de taal en het verschil in 
cultuur en gewoontes dat het 
extra moeilijk is om hun weg te 
vinden in onze samenleving.  

Verhuizen naar een nieuwe 
woonplaats vraagt altijd een 
aanpassing. Het aanpassen aan 
deze nieuwe omgeving noemen 
we integratie. Integratie is nodig 
om eigen doelen te realiseren 
en om aan de verwachtingen 
van de samenleving te voldoen. 
Nieuwkomers hebben nl. interes-
ses, noden, doelen en dromen in 
hun leven. Maar de ontvangende 
samenleving verwacht ook een 
aantal zaken van nieuwkomers 
zoals een inburgeringscursus vol-
gen, Nederlands leren, een traject 
naar werk volgen en onderwijs-
participatie van kinderen.”

Wat is jouw rol hierin?

“Het zich kunnen integreren 
hangt sterk af van persoon tot 
persoon. Daarom zal ik met alle 
nieuwkomers met een migratie-
achtergrond een onthaalgesprek 
hebben. In dit gesprek maak ik 
een stand van zaken van de inte-
gratie van de nieuwkomer. Waar 
nodig verwijs ik de nieuwkomer 
door naar de dienst die verant-
woordelijk is voor Nederlandse 
les, inburgering en/of tewerkstel-
ling. Daarnaast pols ik naar de 
noden en interesses op vlak van 
wonen, vrije tijd, onderwijs, wel-

zijn en gezondheid. Ik zorg dat de 
nieuwkomer de juiste informatie 
krijgt en dat hij/zij terechtkomt 
bij de juiste dienst.
Samen met de nieuwkomer maak 
ik dus een plan met verschillende 
stappen die leiden tot integratie. 
Ik volg het verloop van het plan 
op en zorg voor de coördinatie 
tussen de diensten die hierbij 
betrokken zijn.”

Loopt de integratie bij 
iedereen even vlot?

“Neen, niet alle nieuwkomers 
kunnen zelfstandig hun plan uit-
voeren. Er zijn allerlei barrières die 
integratie bemoeilijken. Ik denk 
in de eerste plaats aan taal, maar 
ook aan het opleidingsniveau of 
onvoldoende kennis van de wer-
king van organisaties. Als mensen 
hun plan niet zelfstandig kunnen 
uitvoeren, zullen we hen hierbij 
tijdelijk begeleiden. De stad doet 
daarom beroep op de toeleiders 
van Pin vzw. En dan kom ik op de 
proppen” (lacht).

Heb je interesse in een ont-
haalgesprek of wil je hulp van 
een toeleider? Harouna bereik je 
via 0471 40 37 29 of 
harouna@vzwpin.be      
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de fabeltasite en de omliggende 

meersen liggen er al een tijdje 

verlaten bij. de provincie besliste om 

een ontwikkelingsvisie op te maken 

voor dit gebied, samen met de stad 

ninove, de eigenaar beaulieu 

investment Group en waterwegen 

en Zeekanaal. binnen dit project 

wordt bekeken wat de mogelijkhe-

den en de noden zijn voor een toe-

komstige ontwikkeling. in dit proces 

mag de ninovieter niet ontbreken. 

leefbare plek?
Een eerste participatiemoment vond plaats 
tijdens autovrije zondag 2015. Nieuwsgierige 
passanten gaven hun ideeën over de toekomst 
van het gebied. Op de infomarkt tijdens de 
nieuwjaarsreceptie begin januari stond dan 
weer de vraag: ‘Wanneer is de Fabeltasite een 
leefbare plek voor jou?’ centraal. Tijdens de 
infomarkt kregen bewoners informatie over 
het project, de stand van zaken, de inhoud 
van het ontwerpend onderzoek en het parti-
cipatieproces. 

stadsdebat op woensdag  
1 of donderdag 16 februari 
Op woensdag 1 en donderdag 16  februari 
volgt een stadsdebat waarbij Ninovieters rond 
de tafel debatteren over thema’s zoals wonen, 
architectuur, mobiliteit, openbaar domein, 
duurzaamheid en klimaatgezondheid. Later 
volgt dan een groot terugkoppelingsmoment, 
waarbij de eindbeslissing wordt toegelicht met 
aandacht voor het vervolgtraject.

Kom je graag naar het stadsdebat? Laat het 
weten via fabeltasite@ninove.be.       

Meer in
fo

dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@ninove.be
054 31 32 96

Geef je MeninG oVer 
de toeKoMSt Van 

de fabeltaSite
stadsdebat oP 1 en 16 februari

Van 90 naar 70
Sinds 1 januari geldt in Vlaanderen een 

snelheidslimiet van 70 km per uur op 
iedere weg buiten de bebouwde kom die geen 
autosnelweg of 2x2-weg met middenberm 
is. Op wegen waar 70 km per uur geldt, is het 
niet langer nodig om een bord te plaatsen. 

ninove?
Op het grondgebied van Ninove mocht je  
tot voor 1 januari 90 km per uur rijden op 
Tabakslaan in Appelterre (de N45), tussen  

het grondgebied van Geraardsbergen en de 
Brakelsesteenweg (N8). Op deze weg mag je 
nu dus maar 70 km per uur meer rijden.  
Op de Expressweg (Ninove-Aalst) en de 
Koning Boudewijnlaan blijft de toegelaten 
snelheid 90 km/uur.

Deze nieuwe maatregel geldt enkel in  
Vlaanderen. Omdat 70 km per uur buiten de 
bebouwde kom nu de norm is in Vlaanderen, 
zullen de verkeersborden waarop staat dat je 
max. 70 mag rijden, verdwijnen.      Meer in

fo
dienst mobiliteit
mobliteit@ninove.be 
054 31 32 82
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nieUw jeUGdhUiS in ninoVe
gaat Volgende fase in

Het ontwerp van Eiland 7 werd de 
afgelopen maanden besproken en 

aangepast in een werkgroep van jongeren. 
Hierbij werd rekening gehouden met een aan-
tal normen en verplichte adviezen. Zo werd 
er gekozen om met gevelstenen te werken in 
plaats van betonstenen en zal er een groendak 
en groengevel komen. Het gebouw en het 
terras worden ook extra verhoogd omdat het 
gebouw in overstromingsgebied ligt. 

Van studieruimte tot café
In het interieur worden houtelementen 
geïntegreerd om een warme huiselijke sfeer 
te creëren. Het gelijkvloers is opgesplitst in 
twee delen: een cafégedeelte waar je bij-
voorbeeld ook een gezelschapsspellenavond 
of vergadering kan organiseren en een iets 
grotere ruimte waar kleine optredens of een 
filmavond kunnen doorgaan. Er is ook een ter-
ras voorzien. Op de eerste verdieping is er een 
bureauruimte en een polyvalente ruimte die 
vooral zal gebruikt worden als studieruimte 
of om kleine workshops of vergaderingen te 
laten doorgaan. 

overlast beperken
Enkele aanpassingen ten opzichte van het 
eerste ontwerp zijn er speciaal op gericht om 
zo weinig mogelijk overlast voor de buurt 
te veroorzaken. Om geluidsoverlast voor de 
buurt te beperken, is er nu bv. een blinde 
muur voorzien langs de kant van de Vaartweg. 
En het terras situeert zich aan de kant van het 
park om zoveel mogelijk overlast te voorko-
men.
De werkgroep ziet het jeugdhuis ook als een 
kans om een vorm van sociale controle te 
creëren in en rond het stadspark. Er zal dan 
ook altijd blijven gewerkt worden rond een 
goede relatie en een vlotte communicatie met 
de buurt.

ondersteuning voor  
de jeugdhuizen
In de toekomst zal er een medewerker worden 
aangesteld die alle jeugdhuizen in Ninove 
zal ondersteunen op zowel administratief als 
organisatorisch vlak. Deze medewerker 
zal fungeren als een brugfiguur tussen 
de stad, de jongeren en de buurt.     

© EILAND 7 architecten

de stad werkte de voorbije maanden aan het ontwerp voor de bouw van een 

nieuw jeugdhuis in het centrum van ninove, op de locatie van het voormalig 

bootshuis langs de denderkaai. de stad werkt hiervoor samen met Solva, dat 

begin september 2016 uit een aantal ingezonden ontwerpen dat van architec-

tenburo eiland 7 koos als beste ontwerp.

Meer in
fo

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

Het aangepaste ontwerp werd 
intussen goedgekeurd door de 
het college. Als alles loopt vol-
gens planning starten de wer-
ken in 2017 en zou het nieuwe 
jeugdhuis klaar zijn in de loop 
van 2018.
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Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

fraai en  
ondeugend
ViTrien is een vijftiendaags kun-
stenfestival in de straten en op de 
pleinen van Ninove van eind april 
tot begin mei. Vijftien dagen lang 
zet Ninove kunsten en kunste-
naars in de vitrine – soms letter-
lijk. ViTrien toont niet zozeer ‘het 
beste’ van Ninove, maar doet wel 
zijn best om wat fraai, schoon, 
speciaal, ondeugend of gewoon 
leuk is, te tonen op een manier 
die fraai en ondeugend is en op 
plekken die af en toe speciaal zijn. 

lokale Helden
ViTrien brengt onder andere een 
tweede editie van Lokale Helden 
op vrijdag 28 april. Ninoofse 
rock’n’pop-helden die willen 
meedoen, kunnen nog tot 15 
februari inschrijven via jeugd@
ninove.be. Lokale Helden zal 
worden afgesloten door StuBru-
lievelingen Amongster, met 
‘lokale held’ Tom Soetaert. 

kunst, fotografie 
en circus
Er komt een nieuwe artiestentoer 
‘Tournée Atelier’ en de dienst cul-
tuur probeert ook een Ninoofse 
versie van ‘Kunst in Huis’ op 
te starten. De stadsfotografen 
pakken uit met enkele nieuwe 
fotografie-initiatieven en sociaal-
artistieke projecten. Op het vlak 
van beeldende kunsten werkt 
een gelegenheidscurator aan een 
reeks spraakmakende projecten. 
Vorig jaar haalde de stad, met 
veel succes, een spiegeltent naar 
Ninove en kon je tien dagen 
‘Feest vieren in de Spiegeltent’. 
ViTrien doet dat over met een… 
circustent: hetzelfde concept 
op een andere plaats, tjokvol 
muziek, circus en theater. 

the making of
ViTrien kan ook letterlijk jouw 
podium worden. Dankzij de Cul-
tuurCreatieCheque (CCC). Heb 
je verborgen danstalenten? Wil je 
je hiphopkunsten demonstreren? 
Zin om je te outen als de lokale 
Banksy? Goesting om het po-
dium te beklimmen als aanstor-
mende Stand Up Komiek? Schrijf 
je in voor ViTrien en we zoeken 

voor jou een presentatiemogelijk-
heid. Meer nog: het thema van 
de Week van de Amateurkun-
sten 2017 is The Making Of. En 
dus wil de stad tijdens ViTrien 
letterlijk (nieuwe) kunst(enaars) 
maken. Concreet: vier Ninoofse 
Talenten krijgen de kans om het 
Origineel Idee waar ze al jaren op 
broeden eindelijk om te zetten 
in een concreet project. De vier 
origineelste ideeën krijgen van 
ons een CultuurCreatieCheque 
van 250 euro om hun idee uit te 
werken en er tijdens ViTrien mee 
naar buiten te komen. 

meedoen?
Wil je meedoen aan ViTrien of 
je kandidaat stellen voor een 
CultuurCreatieCheque? Bezorg dan 
ten laatste op 15 februari je kandi-
datuur aan cultuur@ninove.be. 
Voor Lokale Helden, contacteer 
de jeugddienst.      

Vitrien
nieuw ViJftiendaags 
kunstenfestiVal 
Van 23 aPril tot 7 mei

het voorjaar is traditio-

neel een drukke periode 

voor het culturele leven in 

onze stad, met onder an-

dere de erfgoeddag en de 

week van de amateurkun-

sten. dit jaar integreert 

de stad al die projecten, 

samen met nog veel meer, 

in festival Vitrien.
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sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
zwembad De Kleine Dender 
zwembad@ninove.be
054 33 40 64

Eind augustus 2017 trekt de dienst cul-
tuur en evenementen voor de vijfde 

keer met een openluchtcinema vol ‘Vlaamse 
Filmkens’ door de wijken van Ninove. Voor 
elke film gaan ze op zoek naar een bijzondere 
locatie die past bij het thema, de sfeer of het 
decor van de film. Op elke locatie zoeken ze 
een plaatselijke partner die met de stad wil 
samenwerken. De stad staat in voor alle logis-
tieke en technische kosten (projectiemateriaal, 
filmscherm, tafels, stoelen, tent, elektriciteits-
aansluiting, …), betaalt de vertonings- en au-
teursrechten van de film en zorgt voor promo-
tiemateriaal. De plaatselijke partner zorgt voor 
een drankstand en eventuele andere stands en 
mobiliseert de mensen van het dorp of de wijk. 

Op die manier wordt de openluchtcinema niet 
alleen een cultureel evenement, maar ook een 
beetje een dorps- of wijkfeest.

Praktisch
Zin om partner-in-openluchtfilms te worden? 
Stel dan je vereniging, wijk- of buurtcomité 
kandidaat om een openluchtfilm naar je wijk 
of je buurt te halen. Stuur vóór 15 maart een 
mail naar cultuur@ninove.be. Daarin vertel je 
waarom je wil samenwerken en op welke plek 
je de film wil tonen.      

Na de dood van hun moeder wor-
den Jeanne en Simon geconfron-

teerd met haar verleden in hun geboorte-
land. Met een onverbiddelijke logica werkt 
regisseur Denis Villeneuve in Incendies toe 
naar zijn overdonderende climax. “Door 
de film leer je met andere ogen naar het 
Midden-Oosten te kijken.” 

Incendies vertelt het verhaal van de Cana-
dese twintiger-tweeling Jeanne en Simon 
Marwan. De tweeling is verbijsterd wanneer 
zij bij de notaris twee raadselachtige brieven 
ontvangen van hun overleden moeder 
Nawal. De ene brief is gericht aan hun vader, 
van wie ze dachten dat hij dood was. De 
andere brief is voor hun broer, van wie ze het 
bestaan nooit hebben gekend. Jeanne besluit 
naar het Midden-Oosten te vertrekken om 
meer te weten te komen over haar familie-
geschiedenis. Haar broer Simon wordt heel 
wat minder geraakt door de hersenspinsels 
van zijn moeder, maar de liefde voor zijn 
zus is zo sterk dat hij zich aansluit bij haar 
zoektocht.     

filmclub ninofilm speurt naar familie  
in het midden-oosten

incendieS op 7 febrUari  

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

Meer in
fo

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

Sportend 
ninoVe
Sportaanbod voor mensen met een 
beperking (i.s.m. sportdienst haaltert)

Zaterdag 11 februari: kubbvarianten en boog-
schieten in sporthal ’t Sportstekske (14 - 16 uur).
Het gekende Viking-Kubb spel wordt in een 
nieuw jasje gestopt en in verschillende andere 
sporten toegepast. 
Inschrijven via sport@ninove.be of 054 33 93 97
Prijs: 2,50 euro

Watervolleybaltornooi in  
zwembad De Kleine Dender

Zin in een partijtje watervolleybal? Schrijf je 
dan in voor het watervolleybaltornooi voor 
volwassenen (vanaf 14 jaar) op vrijdag 
17 februari. Het toernooi vindt plaats van 
18 uur tot 22 uur. Maak een ploeg van 4 per-
sonen (gemengd/niet gemengd) en schrijf je in 
aan de balie van zwembad De Kleine Dender 
(enkel voorinschrijving). 
Prijs: 15 euro/ploeg, inclusief verzekering 
en leuke gadget voor elke deelnemer.

Opgelet: het zwembad is op 17 februari vanaf 
17 uur gesloten voor publiek.  

Adventurekamp in de paasvakantie

4-daags avonturensportkamp van 10 t.e.m. 
13 april. Een sportkamp voor durvers van 
10 tot 16 jaar, vol met uitdagende en verras-
sende activiteiten, met verblijf in La Petite 
Merveille in Durbuy.
Op het programma: speleologie, deathride, 
rotsklimmen, kayak, touwenparcours, moun-
tainbike…
Prijs: 170 euro, online inschrijven vanaf  
19 februari via www.ninove.be.

Cursus line dance voor 50 plussers

8, 15, 22, 29 maart (9.30 tot 11 uur) in sporthal 
‘t Sportstekske.
Graag vooraf inschrijven via sport@ninove.be 
of 054 33 93 97. 
Prijs: 1,80 euro per les of 1 stempel op de 
seniorensportkaart.     

wie ontVangt dit Jaar 

de openlUchtcineMa?

Praktisch
> dinsdag 7 februari, 20 uur (inleiding om 

19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren)
> UiTPAS-activiteit 
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te gast in februari PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

za 18.02.2017 
Dansvoorstelling / Stedelijke Academie 
054 33 47 25

zo 19.02.2017 
Dansvoorstelling / Taglione  
0473 67 22 43

za 25.02.2017 
Machtsoverdracht / Dienst evenementen   
054 31 32 88

zo 26.02.2017 
Christoff & Lindsay live on tour /
2Build BVBA   
0477 89 15 74

za 04.02.2017 / 14.00 uur / 17.00 uur
STUDIO ORKA   Familievoorstelling
Carrara (7+)

zo 05.02.2017 / 11.00 uur
ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE  Klassieke muziek
Magical moments (Klarinet – Strijktrio)  

za 11.02.2017 / 20.00 uur
MICHAEL VAN PEEL    Amusement   
De eindejaarsconference  

di 21.02.2017 / 14.00 uur / 20.00 uur
BLACK (16+)  Film

wo 22.02.2017 / 20.00 uur
FRED DELFGAAUW   Theater & woord   
In de wachtkamer van de liefde  

do 23.02.2017 / 20.00 uur
STEVO & DEREK     Muziek   
Just the two of us  

di 28.02.2017 / 14.30 uur
KIWI & STRIT (3+)     Familiefilm   

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog

l a at s t e  t i c k e t s

u i t v e r k o c h t



Familievoorstelling
Studio Orka 

Carrara (7+)     

Amusement
Michael Van Peel 
De eindejaarsconference     

Klassieke muziek
Roeland Hendrikx Ensemble 
Magical moments

Carrara is een hartverwarmende 
familievoorstelling over bouwen 
en breken. Over muzen en mui-
zenissen. Over hoe schoon ‘lelijk’ 
kan zijn. Over praten tegen jezelf 
omdat er niemand anders is.

“Carrara is opnieuw knap loca-
tietheater, een grand cru met een 
donker randje.”(De Standaard, 
****)

Concept: Philippe Van de Vel-
de, Martine Decroos, Joris Van 
den Brande, Stijn Van Opstal
Spel: Jeroen Van der Ven, Greg 
Timmermans
Vorm: Philippe Van de Velde, 
Kwint Manshoven 
Sculpturen: Kris Van Oudenho-

ve, Jan Maillard, Marc Maillard
Coach: Dominique Van Malder 
Dramaturgie: Mieke Versyp 
Productieleiding: Maarten 
Naessens 
Kostuums: Karen De Wolf 
Techniek: Kristof Oosterlynck, 
Bart Van Belleghem
Illustratie: Barbara Verstraete 

Met de steun van de Vlaamse 
Overheid, Stad Gent, Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
Met dank aan Koenraad Tinel, 
Johan Tahon, Guy Duchene, Luc 
Degryse, Bronsgieterij De Groe-
ve, afdeling beeldhouwkunst 
Sint- Lucas Gent, Kunstacademie 
Eeklo, Isidoor Gooderis, Nucleo.

De eindejaarsconference van Michael Van Peel 
is intussen een vaste waarde in de theaters als op 
radio en televisie. 

Tekst en spel: Michael Van Peel
i.s.m. Canvas, Radio 1, Arenbergschouwburg 
en Café The Joker

www.michaelvanpeel.be

Roeland Hendrikx is een van de 
toonaangevende klarinettisten in 
Vlaanderen. Naast zijn rol als kla-
rinet solo in het Nationaal Orkest 
van België, is hij gepassioneerd 
door kamermuziek. Hij kiest voor 
puur, spontaan klarinetspel en wil 
in zijn vertolkingen verbeelding 
en emotie overbrengen, zonder 
gekunstel of onnodig intellect aan 
de partituur toe te voegen. In zijn 
uitvoeringen streeft hij naar tech-
nische perfectie.

Wolfgang Amadeus Mozart 
stond aan het begin van een lange 
traditie van composities voor kla-
rinet en strijkers, een combinatie 
die zeer vruchtbaar bleek te zijn. 
Door de flexibiliteit en het ruime 
register van het instrument gaat 
de klarinet zeer handig in dialoog 
met de strijkersgroep. Mozarts 
klarinetkwartet KV 317d is een 
bewerking van een vioolsonate 
maar boet in deze bezetting niets 
aan kwaliteit in. Niet voor niets 
noemde Mozart de klarinet im-
mers zijn favoriete instrument. 
In het spoor van zijn landgenoot 

liet ook de Oostenrijker Johann 
Nepomuk Hummel zich verlei-
den om voor deze instrumenten 
te schrijven.
Samen met het strijktrio van de 
jonge Ludwig van Beethoven 
markeren deze werken elk op 
hun manier de grens tussen het 
klassieke en vroeg-romantische 
repertoire. Met zijn frivole klari-
netkwartet zette de Hongaar Rez-
so Kokai de traditie ook voort in 
de twintigste eeuw.
Dit programma bevat zowat alle 
aspecten van het klarinetreper-
toire, goed voor een aangrijpende 
luisterervaring die een humoristi-
sche noot evenwel niet uit de weg 
gaat.

za 04.02.2017
14.00 uur / 17.00 uur
Kantfabriek,
Burchtdam 4, 9400 Ninove

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

za 11.02.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

Over brokken maken en dan 
weer lijmen. 

Alexei Moshkov: viool
Sander Geerts: altviool
Anthony Groger: cello
Roeland Hendrikx: klarinet

zo 05.02.2017
11.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20 of gratis
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Familievoorstelling
Studio Orka 

Carrara (7+)     

Amusement
Michael Van Peel 
De eindejaarsconference     

Klassieke muziek
Roeland Hendrikx Ensemble 
Magical moments

Carrara is een hartverwarmende 
familievoorstelling over bouwen 
en breken. Over muzen en mui-
zenissen. Over hoe schoon ‘lelijk’ 
kan zijn. Over praten tegen jezelf 
omdat er niemand anders is.

“Carrara is opnieuw knap loca-
tietheater, een grand cru met een 
donker randje.”(De Standaard, 
****)

Concept: Philippe Van de Vel-
de, Martine Decroos, Joris Van 
den Brande, Stijn Van Opstal
Spel: Jeroen Van der Ven, Greg 
Timmermans
Vorm: Philippe Van de Velde, 
Kwint Manshoven 
Sculpturen: Kris Van Oudenho-

ve, Jan Maillard, Marc Maillard
Coach: Dominique Van Malder 
Dramaturgie: Mieke Versyp 
Productieleiding: Maarten 
Naessens 
Kostuums: Karen De Wolf 
Techniek: Kristof Oosterlynck, 
Bart Van Belleghem
Illustratie: Barbara Verstraete 

Met de steun van de Vlaamse 
Overheid, Stad Gent, Provincie 
Oost-Vlaanderen. 
Met dank aan Koenraad Tinel, 
Johan Tahon, Guy Duchene, Luc 
Degryse, Bronsgieterij De Groe-
ve, afdeling beeldhouwkunst 
Sint- Lucas Gent, Kunstacademie 
Eeklo, Isidoor Gooderis, Nucleo.

De eindejaarsconference van Michael Van Peel 
is intussen een vaste waarde in de theaters als op 
radio en televisie. 

Tekst en spel: Michael Van Peel
i.s.m. Canvas, Radio 1, Arenbergschouwburg 
en Café The Joker

www.michaelvanpeel.be

Roeland Hendrikx is een van de 
toonaangevende klarinettisten in 
Vlaanderen. Naast zijn rol als kla-
rinet solo in het Nationaal Orkest 
van België, is hij gepassioneerd 
door kamermuziek. Hij kiest voor 
puur, spontaan klarinetspel en wil 
in zijn vertolkingen verbeelding 
en emotie overbrengen, zonder 
gekunstel of onnodig intellect aan 
de partituur toe te voegen. In zijn 
uitvoeringen streeft hij naar tech-
nische perfectie.

Wolfgang Amadeus Mozart 
stond aan het begin van een lange 
traditie van composities voor kla-
rinet en strijkers, een combinatie 
die zeer vruchtbaar bleek te zijn. 
Door de flexibiliteit en het ruime 
register van het instrument gaat 
de klarinet zeer handig in dialoog 
met de strijkersgroep. Mozarts 
klarinetkwartet KV 317d is een 
bewerking van een vioolsonate 
maar boet in deze bezetting niets 
aan kwaliteit in. Niet voor niets 
noemde Mozart de klarinet im-
mers zijn favoriete instrument. 
In het spoor van zijn landgenoot 

liet ook de Oostenrijker Johann 
Nepomuk Hummel zich verlei-
den om voor deze instrumenten 
te schrijven.
Samen met het strijktrio van de 
jonge Ludwig van Beethoven 
markeren deze werken elk op 
hun manier de grens tussen het 
klassieke en vroeg-romantische 
repertoire. Met zijn frivole klari-
netkwartet zette de Hongaar Rez-
so Kokai de traditie ook voort in 
de twintigste eeuw.
Dit programma bevat zowat alle 
aspecten van het klarinetreper-
toire, goed voor een aangrijpende 
luisterervaring die een humoristi-
sche noot evenwel niet uit de weg 
gaat.

za 04.02.2017
14.00 uur / 17.00 uur
Kantfabriek,
Burchtdam 4, 9400 Ninove

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

za 11.02.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

Over brokken maken en dan 
weer lijmen. 

Alexei Moshkov: viool
Sander Geerts: altviool
Anthony Groger: cello
Roeland Hendrikx: klarinet

zo 05.02.2017
11.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20 of gratis
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Theater en Woord
Fred Delfgaauw  
In de wachtkamer
van de liefde     

Familiefilm
Kiwi & Strit 
(3+)    

Muziek
Stevo & Derek   

Just the two of us     

Klassieke muziek
Roeland Hendrikx Ensemble 
Magical moments

In de Wachtkamer van de 
liefde zitten een aantal kleur-
rijke personages. Ze hebben 
allemaal een verhaal over 
hun zoektocht naar de liefde. 
De zoektocht naar de liefde 
is ook een zoektocht naar de 
reden van bestaan: zonder 
liefde en de wederkerigheid 
daarin, lijkt het leven zinloos. 
Die universele ervaring kent 
een scala aan verschijnings-
vormen, soms tragisch, soms 
hilarisch, maar altijd her-
kenbaar. Uiteindelijk wordt 
het weer een echte Delf-
gaauw-productie waar het pu-
bliek wordt verrast en op een 
ander been gezet.

“Het werk van Fred Delfgaauw 
laat zich moeilijk uitleggen. 
Simpelweg om je het moet zien. 
Hij is uniek in Europa en mis-
schien wel in de hele wereld. 
Ga dat zien!” (Volkskrant)
“De wachtkamer van de Liefde 
is een heerlijke belevenis. Hu-
mor en ontroering wisselen el-
kaar af. Geweldige personages 
komen tot leven zoals alleen 
Delfgaauw dat kan.” (Alge-
meen Dagblad)

Fred Delfgaauw won met deze 
voorstelling de Veghelse To-
neel Publieksprijs.

www.delfgaauw.nl

Kiwi & Strit zijn twee wezen-
tjes die in het bos leven, aan 
de voet van de grote berg. Het 
bos gaat zover als ze kunnen 
zien en zit vol spannende 
plaatsen zoals de wel héél 
grote boom, het meer met de 
lelijke vissen, de hoogste berg 
met allemaal kleine grotten en 
de waterval. 

Kiwi & Strit zijn twee grap-
pige, pluizige wezentjes: Kiwi 
is toegewijd, netjes en geel. 
Strit is een paarse losbol en 

sloddervos. Speels en nieuws-
gierig maken ze altijd veel 
plezier. 

Regie: Morten Dalsgaard

Denemarken – 2015
animatiefilm
zonder dialogen

INTIEM CONCERT VAN 
STEVEN DE BRUYN & DE-
REK, TOT ZE HUN DUIVELS 
ONTBINDEN…

Steven De Bruyn en Derek 
selecteerden uit meer dan 30 
albums, een aantal bijzondere 
eigen nummers. Daarnaast ver-
rasten ze mekaar met schatten 
uit hun jeugd. Liedjes die ze 
op de radio hoorden nog vóór 
ze zelf muzikant werden en die 
ze nu brengen met akoestische 
gitaar en mondharmonica. 
Simpel en uitgekleed, maar 
gloeiend als een knetterend 
houtvuur!

Deze rasartiesten spelen over-
wegend bluesy nummers, al 
verrassen ze ook met eigenzin-
nige versies van disco-num-
mers als Shame shame shame 
en staat ook My baby just cares 
for me van Nat King Cole op 
de setlist, een nummer dat veel 
later bekend werd in de versie 
van Nina Simone. En uiteraard 
ook Just the two of us, het titel-
nummer van hun programma, 
naar het nummer van Bill Wit-
hers.
Als u weet dat beiden ook een 
geweldige live-reputatie genie-
ten, dat zit u gebeiteld voor een 
lekker vettig avondje muziek!

wo 22.02.2017
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00

-26 JAAR: € 7,00
ABO: € 11,20

di 28.02.2017
14.30 uur

CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

do 23.02.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
ABO: € 11,20

De vijftienjarige Mavela is lid van 
de beruchte jeugdbende Black 
Bronx. Ze wordt halsoverkop ver-
liefd op de charismatische Mar-
wan, een jongen van de rivalise-
rende 1080-ers. De twee jongeren 
worden brutaal gedwongen om te 
kiezen tussen trouw aan hun bende 
of de liefde voor elkaar. Een onmo-
gelijke keuze… of niet?

Regisseurs: Adil El Arbi,
Bilall Fallah
Muziek gecomponeerd door: 
Hannes De Maeyer
Cinematografie: Robrecht 
Heyvaert
Cast: Aboubakr Bensaihi,
Emmanuel Tahon, Simon Frey,…
Scenario: Adil El Arbi,
Bilall Fallah, Hans
Herbots, Nele Meirhaeghe

Film
Black
(16+)

di 21.02.2017
14.00 uur / 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

België - 2015
Drama 
95 minuten



vorming
Heeft België een asiel-en migratiebeleid?  
Persberichten over vluchtelingen en nieuwe migranten 
zijn dagelijkse kost. Maar wie zijn ze eigenlijk? Waarom 
komen ze naar België? Waar en hoe worden ze opgevan-
gen? Met hoeveel zijn ze nu? Hoe zit het beleid in elkaar? 
Hoe worden deze mensen opgevangen tijdens de peri-
ode van de procedure?  En wat erna? Wat betekent dit 
voor onze samenleving in Vlaanderen?
Didier Vanderslycke, werkzaam bij Orbit vzw en is dage-
lijks actief met vluchtelingen en migranten. Hij zal  in-
gaan op deze vragen. Uiteraard kan u ook vragen stellen.

Data: 1 sessie 08.02.2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Prijzen: € 10,00 (standaard),
€ 2,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Didier Vanderslycke
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang ver-
gaderlokalen via de E. De Deynstraat)
Praktische info: Samenwerking van CC De PlomBlom, 
dienst integratie, Vormingplus en Orbit vzw.
Info en inschrijvingen: Vormingplus,
www.vorminplus-vlad.be of 09 330 21 30

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
maart 2017
wo 01.03.2017
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK (6+)  Familiefilm 

do 02.03.2017
SAFETY FIRST – THE MOVIE (8+)  Familiefilm

do 09.03.2017 
DE SPELERIJ - Dinez in de sneeuw Theater & Woord 

zo 12.03.2017 
SANDER KINTAERT (TROMPET) & FLORESTAN BATAILLIE (PIANO) 
Plankenkoortsconcert Klassieke muziek 

di 04.03.2017 
THE THEORY OF EVERYTHING Film

vr 17.03.2017 
MEURIS - Meuris in het Pluche Muziek

wo 22.03.2017 
HET WOLK  - Stof (4+) Familievoorstelling

di 28.03.2017 
ACHTER DE WOLKEN Film

do 30.03.2017 
STRIJKROVER - Plooien Muziek 

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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vorming
Heeft België een asiel-en migratiebeleid?  
Persberichten over vluchtelingen en nieuwe migranten 
zijn dagelijkse kost. Maar wie zijn ze eigenlijk? Waarom 
komen ze naar België? Waar en hoe worden ze opgevan-
gen? Met hoeveel zijn ze nu? Hoe zit het beleid in elkaar? 
Hoe worden deze mensen opgevangen tijdens de peri-
ode van de procedure?  En wat erna? Wat betekent dit 
voor onze samenleving in Vlaanderen?
Didier Vanderslycke, werkzaam bij Orbit vzw en is dage-
lijks actief met vluchtelingen en migranten. Hij zal  in-
gaan op deze vragen. Uiteraard kan u ook vragen stellen.

Data: 1 sessie 08.02.2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
Prijzen: € 10,00 (standaard),
€ 2,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Didier Vanderslycke
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang ver-
gaderlokalen via de E. De Deynstraat)
Praktische info: Samenwerking van CC De PlomBlom, 
dienst integratie, Vormingplus en Orbit vzw.
Info en inschrijvingen: Vormingplus,
www.vorminplus-vlad.be of 09 330 21 30

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
maart 2017
wo 01.03.2017
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK (6+)  Familiefilm 

do 02.03.2017
SAFETY FIRST – THE MOVIE (8+)  Familiefilm

do 09.03.2017 
DE SPELERIJ - Dinez in de sneeuw Theater & Woord 

zo 12.03.2017 
SANDER KINTAERT (TROMPET) & FLORESTAN BATAILLIE (PIANO) 
Plankenkoortsconcert Klassieke muziek 

di 04.03.2017 
THE THEORY OF EVERYTHING Film

vr 17.03.2017 
MEURIS - Meuris in het Pluche Muziek

wo 22.03.2017 
HET WOLK  - Stof (4+) Familievoorstelling

di 28.03.2017 
ACHTER DE WOLKEN Film

do 30.03.2017 
STRIJKROVER - Plooien Muziek 

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g

bel 101 en niet  
het lokale nummer 
van de politie
Voor dringende oproepen kan 
je 24 uur op 24 en 7 dagen op 
7 terecht bij de politie op het 
noodnummer 101. 

Voordeel:
> Een oproep op het telefoon-

nummer 101 wordt behandeld 
door het Communicatie en 
Informatie Centrum Oost-
Vlaanderen (CICOV). De call 
taker die je oproep via het 
nummer 101 behandelt, kreeg 
een specifieke opleiding om 
met gerichte vragen zo snel 
mogelijk, zo veel mogelijk 
noodzakelijke en nuttige 
informatie te krijgen. Hij richt 
zich voor 100% op deze taak, 
waardoor er minder fouten 
kunnen gebeuren. In tegenstel-
ling tot de lokale politie kan 
de 101 call taker, nog terwijl de 
oproeper zijn of haar verhaal 
doet, de informatie inputten in 
het systeem en zo onmiddellijk 
overmaken aan een dispat-
cher. De dispatcher stuurt zo 
snel mogelijk een interventie-
ploeg ter plaatse. 

> Bel je naar de lokale politie, 
dan kan die alleen ploegen 
van de politiezone Ninove 
aansturen. Maar de dispatcher 
van CICOV kan voor de meest 
dringende interventies beroep 
doen op de dichtstbijzijnde 
vrije ploeg, ook van naburige 
politiezones!   

wat zeg je als je 
een noodnummer 
belt?
Als je een noodnummer moet 
bellen, bevind je je meestal in een 
stressvolle situatie. Je bent zelf in 
nood of was getuige van een mis-
drijf. Toch is het belangrijk dat je 
precieze en juiste informatie kunt 
meedelen aan de operator en dat 
je zijn vragen kan beantwoorden. 

Dit wil de operator van je horen:
> de juiste locatie
> wat er gebeurd is
> of er gewonden zijn
> wie je bent

Eventueel ook
> nummerplaten
> beschrijvingen van personen of 

voertuigen 
> vluchtrichting 
> juiste tijdstip.  

Zie je iets  
verdacht? meld het 
aan de politie!
Ook in dit geval kan de snelst 
beschikbare ploeg van de lokale 
politie Ninove worden ingezet.  
Dat kan een interventieploeg zijn, 
maar mogelijk ook een verkeers-
ploeg die in de buurt is of een 
wijkinspecteur. 
 

De politie ziet burgers als één 
van de voornaamste partners in 
de strijd tegen criminaliteit en 
onveiligheid. Ninove wordt, net 
zoals alle steden en gemeenten in 
Vlaanderen ook getroffen door 
rondtrekkende dadergroepen, 
gaande van dievenbendes tot 
oplichters. Het tijdig melden van 
verdachte gedragingen kan de 
politie helpen de strijd met deze 
georganiseerde bendes aan te 
gaan.       

Meer in
fo

Politie Ninove
PZ.Ninove.Info@police.belgium.eu
054 31 32 32

noodnummers in belgië
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
> 112 voor ziekenwagen en brandweer
> 101 voor politie

112 is bovendien het Europees noodnummer. Als je in Europa op reis 
bent, dan kan je 112 bellen voor zowel de brandweer, een medisch 
team als de politie.

dringende PolitieHulP nodig?

 bel 101!
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‘Local heroes’ (lokale 
helden), zo worden ze 

genoemd. Het zijn plaatselijke, fa-
miliale winkels die stand houden 
tegen de invasie van winkelketens 
en het internet. En in Vlaanderen 
zijn er heel wat. Ze zijn het le-
vende bewijs dat marketing meer 
is dan de optelsom van prijs, 
plaats, product en promotie. Ze 
tonen tegelijk aan dat er wel nog 
een toekomst is voor de fysieke 
winkel. 

Heel wat consumenten kopen 
liever een product bij iemand die 
ze ‘kennen’. Een zaak ‘van bij ons’, 
uit de eigen gemeente, schept 
vertrouwen. En zeker wanneer de 
zaakvoerders zich ook engageren 
in het lokale verenigingsleven 
kunnen ze genieten van die 
belangrijke ‘gun-factor’: de lokale 
klant gunt zijn lokale handelaar 
graag een verkoop, ook al bestaat 
de kans dat hij hetzelfde product 
ergens elders iets goedkoper kan 
vinden.

en jij? ben jij al 
een ‘local hero’?
“Beter een ‘grote kleine’, dan 
een ‘kleine grote’.” Dat is het 
verrassende antwoord van 
marketingexpert Kurt Ostyn op 

de vraag hoe de lokale handelaar 
of ondernemer zich best kan wa-
penen tegen grote winkelketens, 
multinationals en e-commerce-
reuzen. Kurt Ostyn gelooft in 
de toekomst van ‘Local Heroes’: 
handelszaken of ondernemers die 
binnen hun verzorgingsgebied 
of binnen hun doelgroep op 
een onderscheidende manier 
succesvol zijn. Met herkenbare 
voorbeelden en recepten loodst 
hij je op 16 februari door de 
7 fundamenten van zijn ‘local 
hero’-marketingstrategie. 

Een sessie voor ambitieuze 
ondernemers die met open vizier 
naar de toekomst durven kijken. 
Kurt Ostyn heeft meer dan 20 
jaar ervaring als marketeer. Door 
zijn herkenbare voorbeelden en 
recepten scoort hij steeds hoog 
bij de deelnemers.

Praktisch
>  donderdag 16 februari, 20 uur 
>  stadhuis Ninove,  

Centrumlaan 100
>  deelnemen is gratis maar 

inschrijven is verplicht  
via www.unizo.be

>  i.s.m. Unizo      

Denk jij er aan om ondernemer 
te worden, of startte je recent 
als zelfstandige? Dan is deze 
infosessie iets voor jou! Projecten 
waar een starter terecht kan voor 
advies en begeleiding komen aan 
bod. Onder het motto ‘bezint 
eer ge begint’ is het immers 
van het grootste belang een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren 
vooraleer op te starten. Je krijgt 
een overzicht van de verschil-
lende vormen van ondersteu-
ning die  de overheid biedt aan 
startende zelfstandigen. Je krijgt 
ook een antwoord op vragen als 
‘Wat is een haalbaarheidsstudie 
en wie kan helpen?’ en ‘Waar kan 

handelaar, word een 
local hero in 7 Stappen! 
toeliCHting door marketingeXPert 
kurt ostyn

ik terecht voor ondersteuning 
na de opstart?’. Je krijgt ook een 
zicht op de financieringsmoge-
lijkheden waarvan je gebruik kan 
maken.

Praktisch

>  woensdag 22 februari,  
19.30 uur

>  stadhuis Ninove, Centrumlaan 
100

>  deelname is gratis maar 
inschrijven is verplicht via  
lokale.economie@ninove.be of 
054 31 32 66

>  i.s.m. het Vlaams Agentschap 
Innoveren en Ondernemen

Meer in
fo

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

Afwijkingen 
wekelijkse 
rustdAg 

De afwijkingen op de wekelijkse 
rustdag en de afwijking op de 
openingsuren in 2017 liggen vast. 
Alle data en info kan je krijgen bij 
de dienst lokale economie.

beZint eer ge begint
infosessie voor starters
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Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 65

Meer in
fo

Pisad
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be 
0499 57 84 91
www.pisad.be

niniA sHOPPing Center zOekt 
kOPPels die 15 jAAr getrOuwd zijn 

Om deze verjaardag te vieren, organiseert Ninia verschillende activiteiten 
met een link naar het getal 15. Op zaterdag 11 februari nodigt Ninia 
15 koppels uit die in 2017 15 jaar getrouwd zijn.
Zij krijgen de kans om hun trouwfoto te laten vernieuwen in het Ninia 
Shopping Center met een hapje en een drankje. Ben jij iemand die 15 jaar 
getrouwd is in 2017 of ken jij iemand? Laat het weten op jdb@devimo.be.

tournée minérale: 
een maand Zonder alCoHol 

doe je Mee?
de druglijn en Stichting te-

gen Kanker slaan de handen 

in elkaar voor de nieuwe sen-

sibiliseringscampagne ‘tour-

née Minérale’. de campagne 

roept alle belgen op om in 

februari 2017 alcohol een 

maand lang af te zweren. 

alcohol: geen onschuldig product 
Alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij het eten, 
een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de (dage-
lijkse) routine. Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol 
heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en hangt samen met 
ongeveer zestig verschillende aandoeningen. 

op je gezondheid
Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zet-
ten. Je lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke 
alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken die maand dat ze beter 
slapen en zich fitter voelen. Je spaart ook heel wat geld uit. En je krijgt 
minder calorieën binnen, je kan dus zelfs gewicht verliezen door even 
‘nee’ te zeggen. 

februari zonder alcohol 
Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten en 
de recepties is februari een ideaal moment om even te bekomen en het 
jaar fris in te zetten. Via www.tourneeminerale.be vind je meer info en 
kan je je registreren om geld in te zamelen en zo het kankeronderzoek 
steunen. 

de stad geeft het goede voorbeeld
De stad vroeg haar personeelsleden en die van het OCMW om het 
goede voorbeeld te geven en deel te nemen aan de actie. Gedurende 
de maand februari krijgen zij ook wekelijks een tip voor alcoholvrije 
alternatieven.      

identiteitSKaarten:
wiJZigingen

Nieuwe prijzen

Sinds 1 januari gelden nieuwe 
prijzen voor identiteitskaarten:

Gewone procedure
> elektronische identiteitskaar-

ten (eID) en elektronische 
vreemdelingenkaart (eVK): 
20,50 euro

> biometrische vreemdelingen-
kaarten (met o.a. inscanning 
van vingerafdrukken):  
23,50 euro

> kids-ID (-12-jarigen):  
11,50 euro

Spoedprocedure (vanaf 1 janu-
ari t.e.m. 30 juni 2017)
> dringende procedure  eID, eVK 

en kids-ID: 110 euro
> zeer dringende procedure  eID, 

eVK en kids-ID, levering bij de 
stad: 198,50 euro. Levering bij 
binnenlandse zaken: 120 euro

> dringende procedure en zeer 
dringende procedure vanaf 
tweede kids-ID: 57,50 euro

Spoedprocedure (vanaf 1 juli)
> dringende procedure eID, eVK 

en kids-ID: 89 euro
> zeer dringende procedure eID, 

eVK en kids-ID, levering bij 
de stad: 130 euro. Levering bij 
binnenlandse zaken: 100 euro

> dringende procedure en zeer 
dringende procedure vanaf 
tweede kids-ID: 57,50 euro

Foto identiteitskaart

Heb je een nieuwe identiteitskaart 
of kids-ID nodig, schenk dan 
bijzondere aandacht aan de foto.
Die moet voldoen aan bijzondere 
voorwaarden (I.C.A.O. normen). 
die strenger zijn geworden. Is de 
foto niet conform, dan moet de 
stad die weigeren.

Voorwaarden 
Vier belangrijke voorwaarden:
> een neutrale gezichtsuitdrukking: 

mond gesloten, geen glimlach
> hoofd en schouders recht(op) 

houden, recht vóór het objectief
> het aangezicht volledig vrij 

maken: het voorhoofd, kin en 
de aanzet van je oren moet 
zichtbaar zijn

> de ogen moeten goed zicht-
baar zijn: geen weerkaatsing op 
brilglazen, geen getinte glazen, 
geen te grote montuur, maar 
ook geen montuur die vlak 
langs de ooglijn loopt

Ook andere criteria voor de 
kleurenfoto zijn zeer belangrijk: 
maximaal 6 maanden oud, onbe-
schadigd, geen kopie, niet bewerkt, 
minimum resolutie en formaat… 

Fotograaf
Wil je zeker zijn dat je foto ge-
schikt is dan wend je je best tot 
een professionele fotograaf!      
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wiJZigingen in de tegemoetkoming

hUlp aan bejaarden
de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (thab) ging op 1 januari 2017 over 

van de federale overheid naar de Vlaamse Sociale bescherming, het werd dus 

een Vlaamse tegemoetkoming. dit bracht een aantal wijzigingen met zich mee.

De THAB is een tegemoetkoming voor 
65’+ers met een beperkt inkomen en een 
gezondheidsproblematiek of een handicap die 
een belemmering vormt bij uitoefenen van 
dagelijkse activiteiten.

Wat is er veranderd vanaf 1 januari?
> Je kan enkel een tegemoetkoming aanvra-

gen als je bent aangesloten bij een zorgkas. 
Iedereen die in Vlaanderen woont, is ver-
plicht zich aan te sluiten door een jaarlijkse 
bijdrage te betalen (25 euro of 50 euro).

> De zorgkassen zijn het eerste contactpunt 
voor vragen over deze tegemoetkoming. 

> Een THAB aanvragen kan niet meer bij de 
federale overheid. Aanvragen gebeuren 
online bij de zorgkas van het ziekenfonds of 
van de Vlaamse overheid. Je kan een aan-
vraag zelf indienen of de dienst maatschap-
pelijk werk van je ziekenfonds, het OCMW 
of de dienst sociale zaken van  
de stad kunnen helpen bij het  
indienen van de aanvraag.

Krijg je al een tegemoetkoming of heb je al een 
aanvraag ingediend, dan hoef je niets te doen.

Wat bij verhuis?
In Brussel en Wallonië blijft de federale overheid de 
tegemoetkoming hulp aan bejaarden organiseren:
> Verhuis je van Vlaanderen naar Brussel of 

Wallonië, dan moet je je tegemoetkoming 
opnieuw en binnen de 3 maanden aanvra-
gen bij de federale overheid

> Verhuis je van Brussel naar Vlaanderen, dan 
moet je je aansluiten bij een zorgkas en bij 
de zorgkas de tegemoetkoming opnieuw en 
binnen de 3 maanden aanvragen.

Hulp bij aanvraag
Wil je een aanvraag voor een tegemoetkoming 
hulp aan bejaarden indienen, dan helpt de dienst 
sociale zaken van de stad je graag verder. Breng 
zeker je identiteitskaart mee als je langskomt.     

PC-initiAtie windOws 10
 
De bib organiseert dit voorjaar opnieuw een 
gratis computercursus, waar je de basis leert van 
Windows 10.
 
Deze cursus is een initiatie in het werken met 
een computer. Bib-vrijwilliger Johan maakt je 
wegwijs in het gebruiken van scherm, muis en 
toetsenbord, de computer aan- en uitschake-
len, anti-virussoftware, programma’s zoeken op 
je computer, bestanden en mappen aanmaken 
en opslaan, teksten maken en bewerken in 
Wordpad,..
Daarnaast verken je de wondere wereld van 
het internet: je leert surfen op het net, Goog-
elen, afbeeldingen opzoeken,… Op het einde 
van de reeks kan je je eerste e-mail versturen.

De cursus gaat door in het zaaltje van de bib 
(ingang via E. De Deynstraat) op volgende dagen:

> vrijdag 10 maart
> woensdag 15 maart
> vrijdag 17 maart
> dinsdag 21 maart

> vrijdag 24 maart
> dinsdag 28 maart
> vrijdag 31 maart
> dinsdag 4 april

Telkens van 13 uur tot 17 uur. Deelname is 
gratis. Je kan enkel inschrijven als je er elke sessie 
kan zijn. Er is plaats voor 12 deelnemers. De bib 
voorziet een computer voor elke deelnemer.
 
Inschrijven kan vanaf woensdag 1 februari
> aan de balie van de bib
> telefonisch via 054 32 40 04
> via e-mail naar bib@ninove.be

Meer in
fo

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

36 seniOrenflAts en een OntMOetings- 
CentruM VOOr seniOren in denderwindeke
De Ninoofse OCMW-raad zette het licht op groen om samen met SHM Ninove-Welzijn 36 
seniorenflats en een ontmoetingscentrum voor senioren te bouwen langs de Edingsesteenweg in 
Denderwindeke, waar vroeger het rusthuis stond. De bouw start waarschijnlijk in 2017. 
Het OCMW zal er een ontmoetingscentrum voor 
senioren uitbaten met allerhande activiteiten en 
gezonde maaltijden voor senioren uit 
Denderwindeke.

Op zoek naar een job bij de 
stad of het OCMW? Check 
de website van de stad. Je 
vindt de sollicitatieformu-
lieren op  
www.ninove.be > vacatures 
bij de stad Ninove

Meer info?
> Stad Ninove,  

personeelsdienst,  
personeel@ninove.be,  
054 31 33 06

> OCMW Ninove,  
secretariaat@ocmw.
ninove.be, 

 054 51 53 77

gezOCHt: jOBstudenten en MOnitOrenVACAtures
De stad, het AGB Ninove (zwembad De Kleine Dender) en het OCMW werven voor de schoolvakanties 2017 
jobstudenten en/of monitoren aan voor volgende diensten/functies:

Stad
> IBO ’t Kadeeken 
> speelpleinwerking
> dienst toerisme 
> bibliotheek
> sportdienst
> technische dienst
> taalspeelbad 
> administratieve diensten

AGB Ninove (zwembad 
De Kleine Dender)
> redders (weekend en 

schoolvakantie)
> poetshulp

OCMW
Wzc Klateringen
> zorgkundige 
> kinesitherapie
> poetsdienst
> keukenhulp
> kapsalon
> maaltijden aan huis 
> wasserij 
> technische dienst

Gebouw De Cooman 
> poetsdienst
> administratief mede-

werker (sociale dienst, 
dienst ICT)

De sollicitatieformulieren en de 
uiterste inschrijvingsdatum vind 
je op www.ninove.be > werken en 
ondernemen > werken > vacatures

Meer info? 
> Personeelsdienst, 054 31 33 04, 054 31 32 53, personeel@ninove.be
> OCMW Ninove, 054 51 53 75, secretariaat@ocmw.ninove.be
> AGB Ninove (De Kleine Dender), 054 33 40 64, dekleinedender@ninove.be

Meer in
fo

OCMW Ninove
info@ocmw.ninove.be
054 51 53 50 Meer in

fo
bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04
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in onze huidige maatschappij zorgen 

vervoer, verwarming, verlichting … 

voor een hoge co
2
-uitstoot binnen 

het gezin. daar rationeel mee om 

gaan en de productie van co
2
 be-

perken, is ook de komende jaren in 

ninove een belangrijke doelstelling. 

Zuurstof en hout in ruil 
voor Co

2
Naast het beperken van de productie is ook het 
verwerken van CO

2
 een manier om het niveau te 

verlagen. Een zinvolle en ecologisch verantwoor-
de manier om dit te doen is door het planten 
van bomen en struiken. Bomen halen CO

2
 uit de 

lucht en zetten die om in zuurstof en biomassa 
(hout, blad en wortels). Je krijgt dus zowel 
zuurstof als hout van bomen in ruil voor CO

2
.

Vraag die premie!
De stad geeft heel wat premies om mensen 
die groen planten te belonen:

> Zo is er de premie voor de aanplanting en het 
onderhoud van kleine landschapselementen 
zoals hagen, houtkanten, knotbomen en 
hoogstammige (fruit)bomen in of grenzend 
aan landelijk gebied. Mensen die mee zorgen 
voor een mooi gevarieerd landschap worden 
zo beloond én de biodiversiteit krijgt een 
boost want dit zijn uitstekende voedsel- en 
schuilplaatsen voor vogels en insecten.

> De stad wil ook groen in de stad stimuleren 
en geeft een premie voor de aanleg van 
tegeltuintjes en voortuinstroken op stads-
eigendom. Door het wegnemen van  
enkele tegels of die saaie kiezels  
kunnen er tegen of langs de  

Meer in
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dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67
www.airbezen.be

AirBezen Meten fijn 
stOf in de PrOVinCie 
OOst-VlAAnderen

Aardbeien en fijn stof? Op het eerste zicht 
een ongewone combinatie… Toch worden 
aardbeiplantjes al enkele jaren ingezet via het 
project AIRbezen om de concentratie fijn stof, 
meer bepaald de uitstoot door het verkeer, te 
meten op diverse locaties. Binnenkort zal dat 
gebeuren in heel Oost-Vlaanderen. En jij kan er 
misschien wel aan meewerken…

9.000 aardbeiplanten

In maart zullen in de hele provincie Oost-
Vlaanderen ruim 9.000 aardbeiplanten 
verdeeld worden. Gedurende meer dan twee 
maand zullen deze plantjes verkeer gerelateerd 
fijn stof op hun bladeren verzamelen. Dit kan 
gebeuren op de vensterbanken, aan de school-
poort, in een woonwijk, een industriezone, 
een natuurgebied. Per stad of gemeente zijn 
er minstens 100 stuks te verdelen. Na afloop 
worden de bladstalen geanalyseerd door de 
Universiteit van Antwerpen. 

Interesse?

Wil je ook zo’n aardbeiplantje aan je woning 
plaatsen? Dat kan, want voor deze meting 
doet het project AIRbezen beroep op jou. 
Geïnteresseerden kunnen zich gedurende 
de hele maand februari inschrijven op 
www.AIRbezen.be. Op 25 maart, meteen ook 
de start van het project, zullen de aardbei-
plantjes lokaal verdeeld worden.

plant Meer Groen 
en coMpenSeer je 
co

2
-UitStoot 

gevel allerlei mooie plantencombinaties 
zorgen voor veel aangenamer uitziende 
straten. Doordat de stad een groot stuk van 
de kosten voor de aankoop van planten 
terug betaald is dit een goedkope oplossing 
met een mooi resultaat. 

> En waarom geen groendak aanleggen? 
Hiervoor is er de subsidie voor de aanleg van 
een extensief groendak. Een groendak is een 
(plat) dak dat bedekt is met lavasteentjes 
waar vetplanten en kruiden in groeien. Door 
de beperkte beschikbaarheid aan voedings-
stoffen en de grote hitteabsorptie krijgt 
onkruid geen kans. Bovendien zorgt dit ook 
nog voor het dempen van de omgevingsge-
luiden, het vertraagd afvoeren van water, een 
betere thermische isolatie, het beschermen 
van de dakbedekking waardoor deze langer 
meegaat en uiteraard een prachtig uitzicht. 

PreMIe voor 

Aanplanting bomen en struiken 
> 5 euro per hoogstammige boom
> 6,20 euro per hoogstamfruitboom
> 0,50 euro per struik

Onderhoud bomen en struiken 
> 12,50 euro per knotboom
> 0,50 euro per meter haag

Aanplanting op stadseigendom 
> 70% van de uitgaven voor de aanleg van 

een tegeltuin of een voortuinstrook

Aanleg groendak bij woning 
> 31 euro per m² groendak

De aanvraagformulieren en de subsidiere-
glementen met alle voorwaarden voor het 
bekomen van een premie kan je krijgen bij de 
dienst leefmilieu of via www.ninove.be.       

Meer in
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dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

+100-jarigen
Maria Moerenhout
geboren op 2 februari 1915.
Wonend in Meerbeke.

Petrus De Leeuw
geboren op 27 februari 1915.
Wonend in Ninove.

Johanna Van den Abeele
geboren op 27 februari 1913.
Wonend in Meerbeke.

(g
)o

ud

Van jong naar

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04
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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, 9400 
Ninove

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

1 en 16 februari
Stadsdebat Fabeltasite

> Wat? Debateer mee over de 
toekomst van de Fabeltasite

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst ruimtelijke 

ordening i.s.m. Provincie Oost-
Vlaanderen

3 en 10 februari
Quiztoernooi Ninove

> Wat? Quiz
> Waar? Go! Atheneum Ninove, 

Astridlaan, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Werkgroep Quiz Ninove

4 februari 
voorleesuurtje:  
Iedereen verliefd

> Wat? Een gratis Valentijns 
voorleesuurtje voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar. Aansluitend 
wordt er geknutseld.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 10.30 uur tot  
11.15 uur

> Wie? Bib Ninove

staat jouw  
activiteit al  
in ninove info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gegevens 
in op www.ninove.be (startpa-
gina)> UiTkalender! 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

VerwarMinGS-
toelaGe 2017

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) 

Verwarm je met mazout, bulk-
propaangas of verwarmingspe-
troleum (type C)? Behoor je 
tot één van de onderstaande 
categorieën? Dan kan je in het 
OCMW het hele jaar door een 
verwarmingstoelage aanvragen. 

wie komt in  
aanmerking?
> Categorie 1: de gerechtigden 

op een verhoogde tegemoet-
koming van de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering. Het 
gezinsinkomen is ook lager of 
gelijk aan de voor de categorie 
2 vastgestelde grenzen.

> Categorie 2: de gezinnen 
met een laag inkomen. 
Het jaarlijks bruto belastbaar 
gezinsinkomen is lager of gelijk 
aan € 17.649,88 verhoogd met 
€ 3. 267,47 per persoon ten laste. 

> Categorie 3: de personen 
met schuldenoverlast. Je ge-
niet: een collectieve schulden-
regeling of een schuldbemid-
deling en het OCMW heeft 
vastgesteld dat je je verwar-
mingsfactuur niet kan betalen.

Hoeveel bedraagt 
de toelage?
Voor in grote hoeveelheden 
geleverde brandstoffen schom-
melt de toelage tussen 14 cent en  

Meer in
fo

OCMW, 054 51 53 73  
(dinsdag- en woensdagvoormiddag) 
Sociaal Verwarmingsfonds,  
tel. 0800 90 929 (gratis)
www.ocmwninove.be of  
www.verwarmingsfonds.be

20 cent per liter. Het bedrag 
hangt af van de prijs van de 
gefactureerde brandstof. Hoe 
hoger de prijs, hoe hoger de tus-
senkomst. Het Fonds komt voor 
maximum 1.500 liter per stook-
seizoen en per gezin tussen.

aanvragen
Je kan per gezin in 2017 een toe-
lage aanvragen voor maximum 
1.500 liter brandstof.
Opgelet! Niet voor:
> aardgas via aansluiting op het 

stadsdistributienet 
> propaangas en butaangas in 

gasflessen

De aanvraag moet wel gebeu-
ren binnen de 60 dagen na de 
aankoop van de brandstof.

Kom je in aanmerking? Maak 
dan na jouw brandstoflevering 
(tussen 1 januari 2017 en 
31 december 2017) een afspraak 
met Kathleen Deslagmeulder 
in het OCMW, Burchtstraat 50, 
Ninove. Dit kan bij voorkeur elke 
dinsdag- en woensdagvoormid-
dag via 054 51 53 73. De afspra-
ken gaan steeds door op dinsdag- 
en woensdagnamiddag.

wat breng je mee?
> een kopie van je identiteits-

kaart
> een kopie van de leverings-

factuur of -bon
> van elk gezinslid een klevertje 

van het ziekenfonds
> het aanslagbiljet van het aan-

slagjaar 2015 (inkomsten 2014)
> indien je in een appartements-

gebouw woont, een attest 
van de eigenaar of beheerder 
met de vermelding van het 
aantal appartementen waarop 
de leveringsfactuur of -bon 
betrekking heeft

> voor categorie 3, een kopie van 
beschikking van toelaatbaar-
heid of attest van de schuldbe-
middelaar
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5 februari
Kermis Meerbeke

5 januari
vogelspotten in de  
IJzervallei

> Wat? In de Ijzervallei ga je op 
zoek naar overwinterende 
ganzen, watervogels en  
roofvogels. 

> Waar? Vertrek parking Bran-
tano, Ring-Oost 6, Ninove

> Uur? Van 8 uur tot 17 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

7 februari
Film Incendies

> Wat? Filmclub Ninofilm 
brengt met Incendies het 
verhaal van Jeanne en Simon 
Marwan, een Canadese 
twintiger-tweeling die na de 
dood van hun moeder op 
zoek gaan naar haar verleden 
in hun geboorteland.

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat, Ninove

> Uur? 20 uur, inleiding om 
19.45 uur

> Wie? Filmclub Ninofilm

7 februari 
Workshop ‘eerste hulp na 
de bevalling’

> Wat? Wat komt zeker aan 
bod: de babyuitzet, het nieuwe 
levenshoofsstuk ouderschap 
en de aanpassingen binnen het 
gezin. 

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

> Uur? Van 19.30 uur tot  
21.30 uur

> Wie? Victo vzw

8 februari 
Heeft België een asiel-  
en migratiebeleid?
> Wat? Didier Vanderslycke, 

dagelijks actief met vluchte-
lingen en migranten en een 
asielzoeker uit Ninove brengen 
elk hun verhaal over migratie 
en integratie.

> Waar? Polyvalente zaal  
cc De Plomblom (1e verd.), 
ingang via E. De Deynstraat

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Vormingsplus

11 februari
15e verjaardag Ninia 
Shopping Center

> Wat? 15 koppels die in 2017 15 
jaar getrouwd zijn, hernieuwen 
hun trouwfoto

> Waar? Ninia Shopping Center
> Uur? 14 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

11 februari
Nacht van de carnavalist

> Wat? Optreden van Yves 
Segers. Aansluitend spelen  
DJ Jorn, DJ Tim en DJ Mike

> Waar? De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Uur? 21.30 uur
> Wie? Dienst evenementen

11 februari
Workshop valentijn

> Wat? Creatieve workshop voor 
kinderen van 4 tot 14 jaar. 

> Waar? l’arte creatief atelier 
ninove, Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? Van 15 uur tot 17.30 uur
> Wie? l’arte creatief atelier

12 februari
Kermis Aspelare

16 februari
Handelaar, word een Local 
Hero in 7 stappen

> Wat? Infosessie voor ambiti-
euze handelaars

> Waar? Stadhuis,  
Centrumlaan 100, Ninove 

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst lokale economie 

i.s.m. Unizo

17 februari
Spoorwegen, treinen en 
stations

> Wat? Thema-avond spoor-
wegfilatelie en erfgoed 

> Waar? Vergaderzaal boven  
‘t Zwemkaffee, Parklaan, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove

17 februari
Kookles voor mannen

> Wat? Maandelijkse kookles 
mannen. Kookles ook op 17/3, 
14/4 en 2/6.

> Waar? Hof ter beke, Beekstraat 
6, Nederhasselt

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

Kerksken

18 februari
Prinsaanstelling

> Wat? Aanstelling  
Prins carnaval 2017

> Waar? Bedrijfshal Cloë,  
Merellaan 46, Ninove

> Uur? 21.11 uur
> Wie? Karnavalraad

18 februari 
Workshop Kids carnaval

> Wat? Creatieve workshop voor 
kinderen van 4 tot 14 jaar. 

> Waar? l’arte creatief atelier Ninove, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? Van 15 uur tot 17.30 uur
> Wie? l’arte creatief atelier

18 februari 
Week van de Academies

> Wat? Lucifer, dansvoorstel-
ling door de leerlingen van 
de academie van Ninove, en 
afdelingen Denderhoutem en 
Roosdaal

> Waar? Cc De Plomblom 
Ninove, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 15 uur en 19.30 uur
> Wie? Stedelijke Academie 

voor Muziek, Woord en  
Dans Ninove

UitKalender
DENDER

in Ninove

in Ninove

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

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

19 februari
Feest der Senioren

> Wat? Carnavalsfeest voor se-
nioren. Optreden van Jo Vally, 
verkiezing Prins en Prinses der 
Senioren

> Waar? Bedrijfshal Cloë,  
Merellaan 46, Ninove

> Uur? 14.30 uur
> Wie? Dienst evenementen

19 februari
Balletoptreden Taglioni

> Wat? Balletoptreden
> Waar? Cc de Plombom, 

Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Van 18 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Haaltert/

Kerksken

22 februari
Bezint eer ge begint

> Wat? Infosessie voor startende 
ondernemers

> Waar? Stadhuis,  
Centrumlaan 100, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Dienst lokale economie 

i.s.m. Vlaams Agentschap In-
noveren en Ondernemen

25 februari
Machtsoverdracht  
carnaval

> Wat? Officiële machtsover-
dracht aan Prins carnaval

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 11.11 uur
> Wie? Dienst evenementen



Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

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

*zonder medisch doel

Amplifon
Hoorcentrum
Ingrid Lucas

Gratis vrijblijvende hooranalyse*

Biezenstraat 5
9400 Ninove
Tel.: 054 50 35 05

Hoorcentra

Uw gehoor ligt ons 
nauw aan het hart.

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 
wachtkaarten 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.

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 voor-
avond 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



De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde
Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

speciale voorwaarden tijdens:

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

• lichtstudie
• lichtplanning 

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

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

koopjes in 
de toonzaal

•  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 



Thuiskomen met Veronove-vloeren!

•	 4	verdiepingen	keuze
•	 Ruim	en	uniek	aanbod	

natuursteen	
•	 Volkeramische	tegels	in	

alle	maten
•	 Afdeling	cementtegels,	

Marokkaanse	zelliges,	
authentieke	terracot-
ta...

•	 XXL-tegels,	tegelparket	
•	 En	zoveel	meer...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

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








Kanaal Veronove

Geniet
ervan!


