
Informatieblad van
 h

et
stadsbestuur N

inove1

in
fojanuari 2017• •

jaargang 40



•  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 

CC DE PLOMBLOM
GRAANMARKT 12 - 9400 NINOVE

AANVANG 16u00

ZONDAG
26 FEBRUARI 2017

INFO & TICKETS
0477/89.15.74 












































in
fo

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 • 

Els Huart • Ninofmedia • Provincie 
Oost-Vlaanderen • Shutterstock • Pixabay

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 26 januari om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
23 en 24 januari om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegan-
kelijk.

EXTRA’S 
> Alle stadsdiensten zijn gesloten  

op 1 en 2 januari. 

> De jeugddienst en cc De Plomblom zijn gesloten  
tot en met 6 januari.

1

interessant
5   Project 9400 Toeren

7   Stadsfotografe in de wijken

9   Geef je mening over de Fabeltasite

11   Maandklapper cc De Plomblom

16   Naar een veilig Ninove

20   Uit in Ninove
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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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GeLUKKiG 
nieUWJaar!

Zondag 8 januari klink je samen met het stadsbestuur op het nieuwe jaar. Tussen 11 en 13 uur 
ben je welkom op de binnenkoer van het stadhuis (Centrumlaan 100) voor een gratis hapje 

en drankje. Funny Keys en Fun Yards (“Pret in ons pretpark! Een jonge groep pretters om het prettigst. 
Zie het als een ‘My Little Pony’-Band die voor de eerste keer mag gaan feesten van de mama!”) zorgen 
voor muzikale ambiance. Hang je kerstwensen in de kerstboom aan het plein, en neem een mooie 
feestfoto in de fotobooth. Kinderen kunnen zich uitleven op het kerstspringkasteel.      

VUURWERK VAN OUD NAAR NIEUW

Vuurwerk afsteken mag enkel op 31 december van 23.30 uur tot 1 januari 
2017 om 1 uur én na toelating van de burgemeester (toestemming kan 
niet meer gevraagd worden bij het verschijnen van deze Ninove Info).

Steek je toch vuurwerk af zonder toelating, dan riskeer je een GAS-boete. 
Je mag ook geen voetzoekers, thunderflashes, knal en rookbussen laten 
ontploffen of wensballonnen oplaten.

Verwittig je buren dat je vuurwerk gaat afsteken zodat ze de nodige maatre-
gelen kunnen treffen voor hun eventuele (huis)dieren. In de buurt worden 
huisdieren best binnen gehouden en dieren die buiten gestald zijn, worden 
best in de stallen ondergebracht.

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 88
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PrOJeCt 
9400 tOeren 
EEN PROjECT ROND DuuRZAME 
MObILITEIT IN NINOVE!

stad ninove, Jeugddienst 

Globelink en MOs 

Oost-Vlaanderen slaan 

de handen in elkaar 

voor ‘9400 toeren’, een 

educatief project rond 

duurzame mobiliteit.

Het project wil kinderen 
en jongeren laten 

kennis maken met en laten na-
denken over duurzame mobiliteit 
en hen daarbij ook nog aanzetten 
tot actie!
Zowel de basisscholen, het 
secundair onderwijs als de 
jeugdverenigingen in Ninove zijn 
bij het project betrokken. Het 
format dat gebruikt wordt is dat 
van een ‘bucketlist’: een lijst met 
opdrachten die je moet uitge-
voerd hebben tijdens je leven. Of 
in dit geval, vóór het slotmoment 
van 9400 Toeren. Elke school 
of vereniging heeft de keuze 
welke ‘mobiele’ opdrachten ze 
uitvoeren.

bucketlist
In een eerste fase (september tot 
december) zijn de jongeren en 
kinderen zelf aan de slag gegaan. 
Ze hebben, in de klas of met 
hun jeugdvereniging, nagedacht 
over wat goed gaat en wat slecht 
gaat op vlak van mobiliteit en 

specifieker binnen de volgende 
vier aspecten: ruimtelijke orde-
ning, ecologie, verkeersveiligheid 
en toegang tot mobiliteit. Ze 
konden daarbij ook rekenen op 
gratis begeleiding door MOS 
Oost-Vlaanderen.
Op basis van de uitkomst van 
deze denkoefening suggereerden 
ze een aantal acties om zaken in 
de verf te zetten of aan te klagen.

Uit al deze input van de scholen 
en verenigingen werd door de 
stadsdiensten, Globelink en 
MOS de uiteindelijke bucketlist 
samengesteld met de uitdagin-
gen. Deze bucketlist zal in januari 
2017 voorgesteld en gelanceerd 
worden.

Slotmoment in 
april
Scholen en jeugdverenigingen 
hebben vervolgens enkele maan-
den de tijd om de uitdagingen 
te realiseren. Dit kan met (een 
groep) leerlingen, een klasgroep, 
de leerlingenraad, de milieuwerk-
groep, individuele takken van de 
jeugdbeweging, …
Op 28 april 2017 vindt dan het 
slotmoment plaats: een feestelijke 
afsluiter van het project met alle 
betrokken scholen, leerlingen en 
leerkrachten!     

COLLeCtie in De KiJKer
POëZIE 

Deze maand zet de bib haar collectie poëzie voor groot en klein 
in de kijker. Eind januari is het immers Poëzieweek (26 januari 

t.e.m. 1 februari), met de Gedichtendag als startschot. Vanaf maandag  
9 januari vind je de mooiste dichtbundels op de benedenverdieping van 
de bib. Het hele jaar door vind je ze trouwens zowel in de jeugdafdeling 
in de rekken, als op de eerste verdieping in de buurt van de kunst- en 
geschiedenisboeken.      

www.poezieweek.com  

Te land, ter zee en in de 
lucht. Tijdens het voor-

leesuurtje op zaterdag 14 januari 
ontdek je de wondere wereld van 
allerlei voertuigen die de gekste 
avonturen beleven. 
De bib leest voor uit:

> ‘Ik fiets’ van Stefan Boonen en Mark Janssen
> ‘Een dag op het dierenvliegveld’ van Sharon Rentta
> ‘Daan in de raceauto’ van Fiona Rempt en Natascha Stenvert 

Na het voorlezen is er een knutselmoment. Alle kinderen van 4 tot  
8 jaar zijn welkom. Reserveer vooraf je plaatsje via bib@ninove.be,  
want de plaatsen zijn beperkt.  Het voorleesuurtje is gratis en start om 
10.30 uur.     

Meer in
fo

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

fo

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

VOOrLeesUUrtJe
VROEM! 
OVER 
VOERTuIGEN
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

GeBinte Van een naaM 
eert rUDOLF Van De Perre 
SLOT VAN PROjECT ROND 
kuNSTENAARSFAMILIE VAN DE PERRE

tot 15 januari loopt in het oud 

stadhuis de tentoonstelling ‘Van het 

oude naar het nieuwe’ met werk van 

Harold Van de Perre. Op 13 januari  

sluiten we het project ‘De kunste-

naarsfamilie Van de Perre: één 

dichter en twee schilders’ af met een 

avond rond de poëzie van rudolf 

Van de Perre. Rudolf Van de Perre (°1934, Okegem) 
is vooral bekend als dichter en es-

sayist. Zijn bekendste dichtbundels zijn Boer-
gondische Suite en Gebinte van een naam. 
Tot zijn belangrijkste essays behoren Poëzie en 
leven, De gekleurde wereld, Die lezen mogen 
eenzaam wezen, Woorden om wakker te 
lezen en De geur van een sonate. Daarnaast 
schreef hij monografieën over onder anderen 
André Demedts en Anton van Wilderode. Als 
literaire prijzen ontving hij ondermeer de Pro-
vinciale Prijs voor Oost-Vlaanderen voor essay 
(1979) en de Prijs van de Vlaamse Poëziedagen 
voor Boergondische Suite (1987). 

Op vrijdag 13 januari 2017 richten we ons op 
Gebinte van een naam, de laatste dichtbundel 
van Rudolf Van de Perre. Deze bundel is 
nauw verbonden met (heimwee naar) zijn 
geboortedorp Okegem én de muziek van de 
15de-eeuwse musicus Johannes Ockeghem. 
Aan de hand van de schrale biografische 
gegevens van de componist, volgt de dichter 
enkele hoofdmomenten uit zijn levensloop. 

Schrijver en tekstperformer Maud Vanhauw-
aert duikt in de poëzie van Rudolf Van de 
Perre. Maud Vanhauwaert publiceerde twee 
eigen dichtbundels Ik ben mogelijk (2011) 
en Wij zijn evenwijdig (2014). Niet alleen in 
haar werk, maar ook in haar performances 
en avondvullende solovoorstelling Het is de 
moeite zoekt ze naar speelse theatrale vormen 
om poëzie publiekelijk te maken.
Lieven Termont (bariton), Ann Krijnen 
(sopraan) en Jan Van Outryve (luit) zingen 
chansons van Johannes Ockegem. Schrijver-
publicist Egbert Aerts verzorgt een inleiding.    

 

Praktisch
> Gebinte van een naam: poëzie van Rudolf 

Van de Perre & muziek van Johannes Oc-
keghem

> Vrijdag 13 januari, 20 uur
> Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Toegang: 10 euro

OCKEGHEM 1
 
Ik draag een naam. De wereld weet niet waar
wanneer geboren, wel dat ik ontslapen
ben en in gewijde aarde begraven

van een veel verder land. En toch bezweer
ik weiden hoeven landerijen, oorden
als Ter Schoor en Doorenkensvelt te Voorde

van oudsher loten van de moedergrond.
Nog zie ik luyden woordeloos gebogen
over klei en zand met in hun ogen

niets dan de vaste zorg om het bestaan
geborgen in het gebinte van mijn naam.

uit Gebinte van een naam

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

De Sokkel is een mobiel 
kunstproject van 

de stad. Af en toe verhuist De 
Sokkel naar een nieuwe plek. Bij 
elke verhuis plaatst een andere 
kunstenaar een vers beeld op de 
sokkel. Begin december spoelde 
De Sokkel aan op het dorpsplein 
van Okegem. 

Op De Sokkel prijkt een sculp-
tuur van Tinka Pittoors. Wie 
aan Tinka Pittoors (°1977, 
Brasschaat) denkt, denkt aan 
fantasierijke, kleurrijke en knots-
gekke objecten en sculpturen. 
Herkenbare materialen en frivole 
alledaagse gebruiksvoorwerpen 
koppelt ze aan elementen van 

eigen makelij. Op die manier 
ontstaat een poëtisch, incon-
gruent landschap en creëert de 

kunstenares een boeiende relatie 
tussen kunst en leven. Je vraagt 
je af waar het ene begint en het 

andere eindigt, en of het onder-
scheid er wel toe doet. 

birdscape
Het werk dat Tinka Pittoors in 
Okegem plaatste heet Birdscape. 
Ze noemt het zelf een participa-
tief kunstwerk: de leerlingen van 
de vierde klas van de Vrije Basis-
school Okegem hebben beloofd 
om er samen goed zorg voor te 
dragen. We hopen dat ook de in-
woners van Okegem hun tijdelijke 
medebewoner zullen koesteren. 
Birdscape blijft tot begin mei 2017 
in Okegem staan.    

tinKa PittOOrs VOeDert De VOGeLtJes Van OKeGeM 
kuNSTPROjECT ‘DE SOkkEL’ OP OkEGEM-DORP
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Liesbeth renneboog, 

een van de vier ninoofse 

stadsfotografen, woont al 

haar hele leven in aspe-

lare. Weinig verbazingwek-

kend dus dat ze voor haar 

eerste duik in een ninoof-

se wijk in haar geboorte-

dorp bleef plakken. 

“‘Den Broodhoek’ is niet de wijk 
van mijn jeugd”, vertelt ze. “Mijn 
ouderlijk huis stond elders, maar 
via een smal baantje waren we er 
in een wip. Ik heb er als kind heel 
veel gespeeld. ‘Den Broodhoek’ 
is een rustig stukje Aspelare. Je zit 
er meteen midden de natuur en 
er is amper verkeer. Kortom: een 
heerlijk gebied om te wandelen.”

‘Den Broodhoek’ was een wijk 
van volksfiguren zoals ‘Den 
Ijzeren’, ‘Camiel Pros’, ‘Komieken’, 
‘Pesjon’ en ‘Het leuperken’. Die 
laatste was de vrouw van één van 

staDsFOtGraFe in De WiJKen 
LIESbETh RENNEbOOG TOONT  
“RuSTIG” STukjE ASPELARE

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

de poeliers waarvoor de wijk be-
kend stond; ze liep liever dan dat 
ze stapte, vandaar haar bijnaam. 
Maar evengoed vind je op ‘Den 
Broodhoek’ het Wautershof en 
het Hof te Tortelboom.

Je kan vanaf 10 januari de foto’s 
van Liesbeth Renneboog bewon-
deren op verschillende plekken in 
‘Den Broodhoek’ (het landelijke 
gebied tussen de Heghestraat 
en de Plekkersstraat in Aspelare) 
en in de stadsplanborden in het 
centrum van Ninove.      

Het voorbije jaar namen 
de stadsfotografen ook 

een kijkje ‘Achter de schermen 
van de zomer’. De stad gebruikt 
enkele foto’s uit die reeks om 
nieuwjaarskaartjes te maken. Je 
kan de kaartjes - gratis en zolang 
de voorraad strekt - verkrijgen 
aan het onthaal in het stadhuis 
en aan de balie van enkele andere 
stadsdiensten.      

STADSFOTOGRAFEN wENSEN jE 

GeLUKKiG nieUWJaar

Stadsfotograaf Els Huart fotografeerde een kunstwerk van Koen De Decker, K R A S J  3
Stadsfotograaf Niels Hemmeryckx fotografeerde De Donderdagen, zomer 2016

Stadsfotograaf Liesbeth Renneboog fotografeerde De Donderdagen, zomer 2016

Stadsfotograaf Sara Lamens fotografeerde de geur van de zomer 2016Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87



8 Ninovenr. 1    •    januari 2017
in

fo

8 Ninove
in

fo

1.000 KM KOM OP 
teGen KanKer: 
hELPT jOuw VERENIGING MEE?

Het hemelvaartweek-
end 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 kan-
ker! En dat vier dagen lang!

Zondagmiddag 28 mei is Ninove 
middagstad. Meer dan 800 teams 
komen ’s middags aan in onze 
stad, vooraleer zij doorrijden naar 
Mechelen!

In een heus evenementendorp 
zijn er tussen 11 uur en 17 uur 
optredens, is er animatie en kan 
je iets eten en drinken. We probe-
ren de langste erehaag te vormen 

om de renners te verwelkomen 
en uit te wuiven, en organiseren 
‘De Grootste Kaffeeklasj’. Koffie 
en taart zullen dus zeker niet 
ontbreken! Allemaal ten voordele 
van Kom op Tegen Kanker.

help je mee?
Wil jouw vereniging dit goede 
doel mee ondersteunen? Door 
de tap te bemannen? Of taart te 
bakken? Of iets anders lekkers te 
voorzien? De stad voorziet logis-
tiek, 50% van jouw opbrengst 
mag je houden, de andere 50% 
gaat naar Kom op Tegen Kanker.

Wil je graag meedoen? Heb je zelf 
leuke ideeën? Laat het voor eind 
januari weten via  
sociale.zaken@ninove.be.      

Meer in
fo

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

Meer in
fo

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

WinterWanDeLinG  
in LeBeKe

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

Op zondag 22 januari 
kan je samen met de 

dienst toerisme wandelen in de 
kouters van ‘de Lebeke’, resoluut 
op zoek naar trage wegen. 

De winter toont verrassende 
landschappen en vergezichten, 
zeker in de open ruimte rond dit 
oude gehucht bij ‘de mannen van 
het houten geloof’ dat zich deels 
op het grondgebied van Outer, 
Nederhasselt, Denderhoutem 
en zelfs Ninove bevindt. Je stapt 
langs vergeten wegels en wegel-
tjes, vaak voor het eerst sinds 
lang opnieuw opengesteld. Daar-

bij geniet je van groen en rust en 
hopelijk een streep(je) zon.
Zorg voor stevig schoeisel want 
je wandelt voor het overgrote 
deel langs onverharde paden. 
Uiteraard kan je onderweg even 
bijtanken om de innerlijke mens 
te versterken.

> Wanneer? Zondag 22 januari 
> Start: kerk wijk Lebeke,  

Kerkstraat Outer - Lebeke  
om 13.30 uur

> Duur: 3 uur
> Deelname gratis
> Rubberlaarzen of stevige wan-

delschoenen voorzien!      

FILMCLub  
NINOFILM  
VERDwAALT  
TuSSEN  
IjSLANDSE  
SChAPEN 

raMMen 
OP 3 jANuARI

De broers Gummi en Kiddi leven in een afgelegen vallei in 
IJsland. De rammen van de twee

schapenboeren behoren tot de beste van het land en wonnen al diverse 
prijzen. Hoewel ze hun land en levensstijl delen, spreken de koppige 
mannen al veertig jaar niet meer met elkaar. Hun enige vorm van 
communicatie verloopt via wat hen het meest dierbaar is: een kudde 
schapen. Wanneer een ziekte uitbreekt en de autoriteiten alle dieren in 
de vallei willen ruimen, moeten de broers echter wel samenwerken…

Praktisch
> Rammen (regie Grímur Hákonarson)  
> dinsdag 3 januari, 20 uur (inleiding om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren)
> UiTPAS-activiteit      
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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 & Zeekanaal. Binnen dit 
project wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden zijn voor 
een toekomstige ontwikkeling. In dit proces mag de Ninovieter niet 
ontbreken. 

Een eerste participatiemoment vond plaats tijdens autovrije zondag 
2015. Nieuwsgierige passanten gaven hun ideeën over de toekomst van 
het gebied. In tussentijd zijn deze ideeën samen met de visies van de 
partners verwerkt in het ontwerpend onderzoek. Momenteel liggen 
enkele modellen op tafel, waarbij opnieuw de mening van de Ninovieter 
belangrijk is.

Infomarkt tijdens nieuwjaarsreceptie op 
8 januari 2017
Centraal staat de vraag: ‘Wanneer is de Fabeltasite een leefbare plek voor 
jou?’ Tijdens de infomarkt kunnen bewoners informatie krijgen over het 
project, de stand van zaken, de inhoud van het ontwerpend onderzoek 
en het participatieproces. Bedoeling van de infomarkt is het project 
terug onder de aandacht brengen en burgers enthousiasmeren om hun 
inbreng te geven.

Stadsdebat op woensdag 1 of donderdag 
16 februari 2017
Op woensdag 1 en donderdag 16  februari volgt een stadsdebat waarbij 
de Ninovieters rond de tafel debatteren over thema’s zoals wonen, archi-
tectuur, mobiliteit, openbaar domein, duurzaamheid en klimaatgezond-
heid. Later volgt dan een groot terugkoppelingsmoment, waarbij de 
eindbeslissing wordt toegelicht met aandacht voor het vervolgtraject.     

Meer weten over de Fabeltasite? 
Meer info lees je op www.ninove.be/fabeltasite
Vragen stellen kan via fabeltasite@ninove.be

Initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en stad Ninove      

GEEF JE MENING OVER 
DE TOEKOMST VAN DE 

FABELTASITE

Meer in
fo

dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@ninove.be  
054 31 32 08
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wat kan jij doen?
> maak het voetpad vóór je wo-

ning sneeuw- en ijsvrij. Je bent 
daar als bewoner verantwoor-
delijk voor!

> maak de straatgoot en 
rioolkolken leeg, zo kan het 
smeltwater makkelijker weg. 

> schep sneeuw niet op het 
wegdek maar veeg het zo dicht 
mogelijk tegen de huizen of 
op de rand van het voetpad, 
met voldoende ruimte om het 
dooiwater te laten afvloeien.

> moet je de weg op, rij voor-
zichtig!

wat doet de stad?
> de technische dienst werkt 

via een gladheidsbestrijdings-
plan: het zoutstrooien van de 
straten gebeurt via vaste routes 
op basis van prioriteiten.

> bij kans op gladheid kan er 
preventief gestrooid worden. 

> voet- en fietspaden die de deel-
gemeenten verbinden en fiets- en 
voetpaden naar en van openbare 
gebouwen worden geruimd.

Een melding?
Contacteer de technische dienst 
via ‘meldingen en klachten’ op de 
startpagina van www.ninove.be 
of bel 054 31 77 10. Bij gevaarlijke 
situaties buiten de kantooruren, 
contacteer je de politie, 
054 31 32 32.      Meer in

fo
technische 
dienst
054 31 77 10

OPGePast VOOr 
GLaDHeiD! 

Het Agentschap Wegen en Verkeer 
(AWV) voert tot 15 maart hakhout-
beheer langs verschillende gewestwe-
gen uit. In Ninove gebeurt dit op de 
N8 (gewestweg Brussel/Brakel). 

Hakhoutbeheer voor een 
gezond en veilig groen 
scherm

Bij hakhoutbeheer worden 
bomen en struiken tot op 15 à 
20 cm boven de grond afgezaagd 
om ze weer te laten uitgroeien tot 

een jong, dicht en vitaal groen-
scherm. Dit lijkt drastisch, maar 
de gevolgen zijn maar tijdelijk. 
In het voorjaar komen al nieuwe 
scheuten tevoorschijn en binnen 
enkele jaren staat er een nieuw, 
meer gesloten groenscherm. Hak-
houtbeheer is belangrijk voor de 
verkeersveiligheid en goed voor 
de natuur. Meer informatie over 
hakhoutbeheer vind je op 
www.hakhoutbeheer.be.  

Hinder tijdens de werken? 

De werken worden uitgevoerd 
met een mobiele werf. Hierdoor 
zal er slechts beperkte hinder zijn 
voor het verkeer.

Meer info? 

AWV, wegen.oostvlaanderen@
vlaanderen.be, 09 276 26 00

GELE VUILNISZAKKEN IN EEN NIEUW JASJE

De opdruk van de gele ILvA- vuilniszakken verandert vanaf januari. De 
gemeente/stad waar je je afval aanbiedt, zal niet langer op de gele zak 
worden vermeld. Zo zal je je niet langer kunnen vergissen door zakken 
van een naburige gemeente aan te kopen in de warenhuizen.

Aangezien alle inwoners in de steden en gemeenten van ILvA ongeveer 
evenveel kilogram afval in een gele zak gooien, is het niet langer nodig 
de opdruk van de stad/gemeente te voorzien. Alle gele zakken krijgen 
enkel het ILvA-logo vermeld.
De oude huisvuilzakken kan je zeker nog blijven gebruiken tot je voor-
raad op is.

Meer info? ILvA, 053 85 85 45, info@ilva.be

Meer in
fo

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

in België worden elk jaar ongeveer 1.300 mensen het slacht-

offer van een CO-vergiftiging waarvan een 30-tal sterven. 

GEZONDhEID

CO in JOUW HUis?

CO is een gas dat 
ontstaat bij een 

slechte verbranding, als er te 
weinig zuurstof in de kamer 
aanwezig is of als het toestel niet 
goed wordt onderhouden. CO 
kan enkel ontstaan bij toestellen 
die werken met een vlam zoals 
een verwarmingstoestel op gas, 
kolen, mazout en petroleum.
CO is een giftig gas. Je ruikt het 
niet, je proeft het niet, je ziet het 
niet én je voelt het niet. 

Heb je een vermoeden van 
CO-vergiftiging? Zet ramen en 
deuren onmiddellijk open. Scha-
kel het verwarmingstoestel uit en 
begeef je in de frisse buitenlucht. 

Geef CO geen kans
Laat je verwarmingstoestellen en 
schouw regelmatig onderhouden 
en zorg voor voldoende ventilatie 
en verluchting in je woning. Venti-
leren is het 24 uur op 24 aanvoeren 
van verse lucht via een mechanisch 
ventilatiesysteem, ventilatieroosters, 
een raam in kiep of op een kier. 
Verluchten betekent je raam wijd 
open zetten. Verluchten doe je best 
tijdens en na het gebruik van een 
verwarmings- of warmwatertoestel 
dat zijn zuurstof uit de leefruimte 
haalt zoals een openhaard, een 
5-liter geiser in de keuken, een 
gaskachel, … Beperk bovendien het 
gebruik van een petroleumkachel 
tot maximaal 1 uur.      

elk jaar zorgen sneeuw en ijzel voor gevaarlijke situaties 

op de weg. toch kan heel wat ellende voorkomen worden.

HaKHOUtBeHeer
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te gast in januari PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

za 28.01.2017 
Academie in concert / Stedelijke Academie 
054 33 47 25

zo 15.01.2017 / 15.00 uur
GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS KAMERORKEST 
Nieuwjaarsconcert Muziek

vr 20.01.2017 / 20.00 uur
JUDAS THEATERPRODUCTIES  Musical
De Rozenoorlog

za 21.01.2017 / 20.00 uur
LES DÉSAXÉS  Amusement
Saxophonissimo   

di 31.01.2017 / 14.00 uur / 20.00 uur
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS   Film   

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog

g e a n n u l e e r d



Nieuwjaarsconcert
Groep Spiraal en het 
Ninoofs Kamerorkest

Musical
Judas Theaterproducties

De Rozenoorlog

Amusement
Les DéSAXés  

Saxophonissimo
Wegens het overlijden van dirigent Theo Vanderpoorten kan deze voorstel-
ling helaas niet doorgaan. Sinds de start van cultuurcentrum De Plomblom 
zorgde het Ninoofs Kamerorkest en Groep Spiraal o.l.v. Theo Vanderpoorten 
jaarlijks voor een prachtig nieuwjaarsconcert. Theo zal erg gemist worden en 
we danken hem voor deze onvergetelijke momenten.

Alles aan het huwelijk van Bob en 
Barbara Roos lijkt een droom. Hun 
gedeelde passie voor antiek, hun twee 
kinderen en hun prachtige huis.
Terwijl Bob zich stort op zijn carriè-
re en het verdienen van genoeg geld, 
hangt Barbara haar studie aan de wil-
gen en richt zij zich volledig op het 
grootbrengen van de kinderen en het 
inrichten van hun absolute droom-
huis. Bob en Barbara. Koek en ei. Pais 
en vree. Alles lijkt te kloppen. 

Tot het huis tot in de kleinste details 
is ingericht en de kinderen het huis 
uit zijn. Barbara zoekt wanhopig naar 
een nieuwe invulling van haar leven 
en begint in haar eentje een catering-
bedrijf. Maar door dit nieuwe begin 
en dit nieuwe leven neemt ze alles on-
der de loep. Vooral haar huwelijk. En 
zo komt ze tot de conclusie dat zij en 
Bob volledig uit elkaar zijn gegroeid. 
Dus vraagt ze een scheiding aan.

Nu kan een scheiding eenvoudig ge-
regeld. Maar wat als geen van beiden 
afstand willen doen van dat ene sym-
bool van voorspoed, smaak en stijl… 
Het huis. Het huis wordt de inzet van 
een bizarre vechtscheiding. Beiden 
weigeren toe te geven en verzinnen 

steeds creatievere manieren om de 
ander het huis uit te jagen. Een echt-
paar dat jarenlang verbonden was in 
liefde is nu verbonden in woede en 
blinde haat. Het ooit zo gelukkige hu-
welijk van de Rozen ontaardt in een 
oorlog: De Rozenoorlog. 

En daarin wordt niets of niemand ge-
spaard…

Spel: met o.a. Lucas Van den Eyn-
de, Maike Boerdam, Myriam Bron-
zwaar, Laura Seys. 
Muziek: Live orkest onder leiding 
van Pol Vanfleteren, Thomas Van-
hauwaert
 
De Rozenoorlog is een musical ge-
baseerd op de bestseller The War of 
Roses van Warren Adler en de gelijk-
namige filmhit met Michael Douglas, 
Kathleen Turner en Danny DeVito. 
Met een script van Allard Blom en 
Frank van Laecke, liedteksten van 
Allard Blom, muziek van Sam Ver-
hoeven en in een regie van Frank van 
Laecke is de musical De Rozenoorlog, 
na hits als Lelies, Jospehine B., Pauline 
& Paulette en De Muze van Rubens, 
de nieuwste creatie van Judas Thea-
terproducties.

vr 20.01.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

The WAR of the ROSES
De nieuwe musical van Judas Theaterproducties

“De Rozenoorlog is een voorstelling 
die op alle vlakken klopt, grijpt je bij 

de keel en baant zich een weg met 
een lach en een traan!” (Musical 

Vibes)
 

“De Rozenoorlog is een absolute 
must voor elke theaterliefhebber.” 

(concertnews.be)

g e a n n u l e e r d
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Nieuwjaarsconcert
Groep Spiraal en het 
Ninoofs Kamerorkest

Musical
Judas Theaterproducties

De Rozenoorlog

Amusement
Les DéSAXés  
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jaarlijks voor een prachtig nieuwjaarsconcert. Theo zal erg gemist worden en 
we danken hem voor deze onvergetelijke momenten.

Alles aan het huwelijk van Bob en 
Barbara Roos lijkt een droom. Hun 
gedeelde passie voor antiek, hun twee 
kinderen en hun prachtige huis.
Terwijl Bob zich stort op zijn carriè-
re en het verdienen van genoeg geld, 
hangt Barbara haar studie aan de wil-
gen en richt zij zich volledig op het 
grootbrengen van de kinderen en het 
inrichten van hun absolute droom-
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bedrijf. Maar door dit nieuwe begin 
en dit nieuwe leven neemt ze alles on-
der de loep. Vooral haar huwelijk. En 
zo komt ze tot de conclusie dat zij en 
Bob volledig uit elkaar zijn gegroeid. 
Dus vraagt ze een scheiding aan.

Nu kan een scheiding eenvoudig ge-
regeld. Maar wat als geen van beiden 
afstand willen doen van dat ene sym-
bool van voorspoed, smaak en stijl… 
Het huis. Het huis wordt de inzet van 
een bizarre vechtscheiding. Beiden 
weigeren toe te geven en verzinnen 

steeds creatievere manieren om de 
ander het huis uit te jagen. Een echt-
paar dat jarenlang verbonden was in 
liefde is nu verbonden in woede en 
blinde haat. Het ooit zo gelukkige hu-
welijk van de Rozen ontaardt in een 
oorlog: De Rozenoorlog. 

En daarin wordt niets of niemand ge-
spaard…

Spel: met o.a. Lucas Van den Eyn-
de, Maike Boerdam, Myriam Bron-
zwaar, Laura Seys. 
Muziek: Live orkest onder leiding 
van Pol Vanfleteren, Thomas Van-
hauwaert
 
De Rozenoorlog is een musical ge-
baseerd op de bestseller The War of 
Roses van Warren Adler en de gelijk-
namige filmhit met Michael Douglas, 
Kathleen Turner en Danny DeVito. 
Met een script van Allard Blom en 
Frank van Laecke, liedteksten van 
Allard Blom, muziek van Sam Ver-
hoeven en in een regie van Frank van 
Laecke is de musical De Rozenoorlog, 
na hits als Lelies, Jospehine B., Pauline 
& Paulette en De Muze van Rubens, 
de nieuwste creatie van Judas Thea-
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vr 20.01.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

The WAR of the ROSES
De nieuwe musical van Judas Theaterproducties

“De Rozenoorlog is een voorstelling 
die op alle vlakken klopt, grijpt je bij 

de keel en baant zich een weg met 
een lach en een traan!” (Musical 

Vibes)
 

“De Rozenoorlog is een absolute 
must voor elke theaterliefhebber.” 
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di 31.01.2017
14.00 uur / 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

Een indrukwekkend kwartet van saxofonisten, genaamd Les DéSAXés, zetten 
met Saxophonissimo opnieuw voet op Vlaamse bodem.

Uit hun “koperen buizen” galmt uni-
versele muziek van alle tijden. Muziek 
die spreekt, doorspekt met humor en 
aangelengd met spektakel.

De “sax brothers” genereren de po-
etische klanken van Vivaldi, Bach, 
Brahms, Khatchatourian, Debussy, 
Ravel, Pachelbel, … 

Ze compileren ook filmmuziek en 
laten genres als jazz, flamenco, pop, 
samba, reggae, R&B, rap en funk feil-
loos samensmelten.

Deze muzikale buitenbeetjes nemen 
het publiek mee op wereldreis van 
Peru naar China, van Ierland naar 
Rusland, van Afrika naar Mexico. 

Ze wagen zich aan Gregoriaanse mu-
ziek en gaan ook gospelklanken niet 
uit de weg. 

Saxophonissimo garandeert boven-
dien spektakel want naast de 4 saxen 
die wel 1000 klanken ontwikkelen zijn 
de heren ook ware entertainers. Ze 
trakteren het publiek niet alleen op 
muziek maar ook op een portie ac-
teertalent, dans en hilarische scènes.

Het saxofoonkwartet Les DéSAXés 
werd opgericht in 1994. Sindsdien 
trad het gezelschap al meer dan 1500 
keer op over heel de wereld. 

De saxheren werden al bekroond voor 
hun veelzijdigheid en klasse. Maar 
ook hun humor wordt algemeen goed 
gesmaakt. Zo mochten ze ondermeer 
de publieksprijs ontvangen op het fes-
tival van Saint-Gervais.

Dit spektakel moet u gezien en vooral 
gehoord hebben.

Grijp uw kans op een zitje voor Saxop-
honissimo want voor u het goed en 
wel beseft zijn ze alweer weg uit ons 
land en blazen de heren het publiek in 
een ander continent van hun stoel.

Met: Michel Oberli, Guy Rebrey-
end, Fréséric Saumagne en Samuel 
Maingaud 

www.lesdesaxes.com

Amusement
Les DéSAXés  

Saxophonissimo

Film
Im Labyrinth
des schweigens
Een natie koos ervoor haar ogen te sluiten. 
Hij koos ervoor geschiedenis te schrijven. 

Frankfurt, 1958. Johann Radmann is 
een jonge, ambitieuze advocaat. Via een 
tip van een journalist ontdekt hij dat 
bepaalde overheidsdiensten en instituten 
samenzweren om de nazi-misdaden in 
de doofpot te houden. Johann werkt als 
een bezetene om het bewijsmateriaal 
te openbaren dat duizenden ex-SS’ers, 
van wie velen ondertussen succesvolle 
carrières hebben in de ambtenarij, linkt 
aan de gruwel van Auschwitz. Hij riskeert 
alles te verliezen dat hem dierbaar is, maar 
niemand, zelfs niet zijn baas, kan hem 
overtuigen het te laten rusten. Johanns 

vastberadenheid maakt dat procureur-
generaal Fritz Bauer hem aanwijst om 
de leiding van het onderzoek op zich te 
nemen. Worstelend met een schat aan 
informatie, belandt de jonge advocaat in 
een labyrint van schuld en leugens waar 
hij niet meer uit lijkt te komen.

Regie: Giulio Riccarelli 
Met: Alexander Fehling, André 
Szymanski, Friederike Becht, Gert Voss, 
Johannes Krisch

Duitsland - Historische Film – 2015 - 
123 minuten

©
 Pauline W

iersm
a

za 21.01.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00
ABO: € 12,80



vorming
Blij, Bang, Boos  
Kinderen, hoe jong ook, ervaren en tonen emoties. 
Alleen het verwoorden ervan lukt nog niet. Dit maakt de 
interpretatie van die emoties moeilijker. Maak kennis met 
het psychisch leven van een kind. De relatie van je kind met 
zijn omgeving  brengen we in verband met zijn emotionele, 
verstandelijke en motorische ontwikkeling. We staan stil bij 
dagelijkse opvoedingsvragen en de emotionele ontwikkeling 
van je kind.

Datum: 1 sessie : dinsdag 17 januari 2017 van 19.30 uur tot 
22.00 uur
Prijzen: € 10,00 (standaard), € 2,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Van Durme Hilde
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)

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
februari 2017

za 04.02.2017
STUDIO ORKA  Familievoorstelling
Carrara (7+)

zo 05.02.2017
ROELAND HENDRIKX ENSEMBLE  Klassieke Muziek
Magical moments (Klarinet – Strijktrio)

za 11.02.2017 
MICHAEL VAN PEEL Amusement
De eindejaarsconference

di 21.02.2017 
BLACK (16+) Film

wo 22.02.2017 
FRED DELFGAAUW Theater & Woord
In de wachtkamer van de liefde

do 23.02.2017 
STEVO & DEREK Muziek
Just the two of us

di 28.02.2017 
KIWI & STRIT (3+) Familiefilm

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

De seniorenweek van 2016 was een schot in 
de roos! De stad organiseerde in de week van 
21 november tot 26 november tal van activi-
teiten. Theater, een heerlijk ontbijt, lachyoga, 
curvebowl,… elke activiteit trok heel wat 
enthousiaste senioren!  De seniorenweek wil 
senioren samenbrengen. Daar is deze week 
zeker in geslaagd! Noteer alvast de volgende se-
niorenweek, eind november 2017, in je agenda.

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be 
054 31 32 45
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Meer in
fo

dienst evenementen 
evenementen@ninove.be
054 31 32 88

Om de CO
2
-doelstellingen te berei-

ken, moet er over verschillende sec-
toren samengewerkt worden. De huishoudens 
zorgen voor de meeste CO

2
-uitstoot. Maar 

ook ondernemers kunnen helpen om de CO
2
-

uitstoot te verlagen. 

Energie-efficiëntie  
bij kMO’s
De oproep van het Europees Fonds voor Re-
gionale Ontwikkeling (EFRO) voor projecten 
die bijdragen tot een verhoogde energie-
efficiëntie bij KMO’s, kwam voor de stad op 
het juiste moment. Samen met Oudenaarde, 
Kruishoutem, Voka, Streekoverleg Zuid-Oost-
Vlaanderen en Unizo werd een ambitieus 
project uitgewerkt en kreeg Ninove goedkeu-
ring om in Ninove 25 KMO’s te begeleiden 
naar een efficiënter energieverbruik.

ZOVER
Het Vlaamse energie-efficiëntiebeleid 
focust op de bedrijven met een hoog 
energieverbruik waardoor het 
gros van ‘onze’ KMO’s buiten 

de doelgroep valt. Toch kan net bij deze 
KMO’s nog veel energie bespaard worden. De 
stad is er ook van overtuigd dat de meeste 
ondernemers wel willen streven naar energie-
efficiëntie maar dat de tijd hen vaak ontbreekt 
om informatie te zoeken, een adviseur aan 
te stellen en uiteindelijk werken te laten 
uitvoeren. Door het gratis aanbieden van een 
energiecoachingtraject van 1 jaar, wordt hen 
heel wat werk uit handen genomen. 

Het project kreeg de naam ZOVER (Zuid-
Oost-Vlaams Energie Reductieproject). 
De totale subsidiabele projectkost bedraagt 
387.398 EUR, waarvan EFRO (Europa) 
154.959 EUR (40%) bijdraagt. Daarbovenop 
is er een bijkomende projectsubsidie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen van 96.849 EUR 
(25 %).     

ZOVer Uit  
De startBLOKKen
De stad ondertekende vorig jaar het Burgemeestersconvenant, waardoor ze zich 

engageert om tegen 2020 de CO
2
-uitstoot met 20 % te verlagen. Het project 

ZOVer ondersteunt ondernemers die mee willen streven naar energie-efficiëntie.

GRATIS MET 
DE BUS NAAR 
HET (CARNAVALS)FEEST  
DER SENIOREN

Zondag 19 februari organiseert de Stedelijke 
Feestcommissie het Feest der Senioren in 
bedrijfshal ‘Cloë’, Merellaan 46, Ninove.
 
Voor het eerst is er gratis busvervoer van en 
naar het Feest der Senioren. De bus houdt halt 
in elke deelgemeente (afhankelijk van het aan-
tal inschrijvingen), telkens aan of in de buurt 
van de kerk. In Ninove is er een halte voorzien 
aan het WZC Klateringen, Centrumlaan.
De bus pikt alle ingeschrevenen op tussen 
13 uur en 14 uur, de terugrit is gepland vanaf 
19.30 uur.

Inschrijven voor het busvervoer kan tot en 
met maandag 11 februari bij de dienst 
evenementen, evenementen@ninove.be, 
054 31 32 88. Vermeld bij je inschrijving: naam, 
adres, telefoonnummer, opstapplaats en het 
aantal personen.

Toegang Feest der Senioren: 5 euro/persoon. 
Iedereen krijgt een gratis tas koffie met een 
lekkere mattentaart.

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67
dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66



16 Ninovenr. 1    •    januari 2017
in

fo

Verbeterde  
informatica
Op het vlak van informatica werd 
reeds heel wat gerealiseerd. Sinds 
december stapte de politie af 
van het verouderde interne mail 
systeem van de politie. Als één 
van de eerste lokale politiekorp-
sen stapte de politie van Ninove 
over naar de recent ingevoerde 
mailomgeving van de geïnte-
greerde politie. Het oude systeem 
zorgde voor een moeizame 
interne communicatie en bijna 
geen mogelijkheden voor extern 
mailverkeer. Nu beschikt de 
politie over een modern en veilig 
systeem. 

Politie Ninove heeft nu ook 
een algemeen e-mailadres. Met 
vragen voor de politie kan 
je vanaf nu terecht op 
PZ.Ninove.Info@police.belgium.eu. 
Ook op www.politieninove.be 
kan je terecht voor meer info, 
contactnummers, data fietsgra-
veringen, aanvragen vakantietoe-
zicht, opzoeken van je wijkagent, 
resultaten van politieacties,…

In 2017 volgen er nog extra 
investeringen inzake informatica 
(mobiel werken) en nieuwe tech-
nologieën die de pakkans van 
daders van misdrijven aanzienlijk 
moet vergroten.  

welzijn  
politiemensen 
Er worden ook maatregelen 
genomen om het welzijn van 
de medewerkers te bevorderen. 
Denk aan een verbetering 
van de kwaliteit van de 
(veiligheids)uitrusting, bijkomen-
de verzekeringen, ondersteuning 
bij arbeidsongevallen (in het bij-
zonder door geweld), tot het bie-
den van meer autonomie in het 
vervullen van de opdrachten en 
inspraak in de keuze van materi-
aal. Er moest absolute voorrang 
gegeven worden aan de interne 
werking. Ondanks de inspannin-
gen om het personeelskader uit 
te breiden, trokken de vacatures 
immers geen kandidaten aan. Een 
aantrekkelijke werkgever worden, 
was dus de eerste prioriteit.   

Zodra de  personeelsformatie 
volledig is ingevuld, kan de politie 
meer interventieploegen inzetten 
en haar wijkwerking uitbreiden. 

Acties toelichten
De werklast van de wijkinspec-
teurs wordt dikwijls onderschat 
en de resultaten die door de 
interventieploegen en recherche 
worden bereikt, zijn niet altijd 
gekend. De acties van de verkeers-
ploegen daarentegen zijn beter 
zichtbaar, maar roepen dan weer 

naar 
een VeiLiG 
ninOVe
De politiezone ninove 

zet in op een veilig 2017, 

en nam samen met het 

stadsbestuur een aantal 

maatregelen om haar 

werking te verbeteren.

CAMERA’S

De stad startte begin september 
2016 met de installatie van bewa-
kingscamera’s in het centrum,  in 
totaal 25. Twaalf camera’s in het 
stadscentrum en het stadspark 
werden eerst geplaatst. Daarna 
volgden elf camera’s met num-
merplaatherkenning langs de 
gewestwegen. Daarnaast zijn er 
ook twee mobiele camera’s die 
ingezet zullen worden bij eve-
nementen en in de strijd tegen 
sluikstorten. 
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soms vragen op. De politie zal er 
dan ook werk van maken deze ba-
sistaken meer te gaan toelichten.

Geïntegreerde 
aanpak voor meer 
veiligheid
De politie pakt de veiligheidspro-
blematiek op geïntegreerde wijze 
aan. Zo wordt er nauw samen-
gewerkt met andere politiedien-
sten, maar ook met overheden, 
stadsdiensten, welzijnssector, ... 
Een veiligheidsprobleem vraagt 
immers vaak eerder een preven-
tieve benadering met structurele 
maatregelen, dan een louter re-
pressieve aanpak. Deze werkwijze 
leidde al tot hoopvolle resultaten 
in overlastdossiers. Ook de op-
richting van de Lokale Integrale 
Veiligheidscel past perfect in dit 
plaatje.

Camera’s
De integratie van camera’s in 
het veiligheidsbeleid van de stad 
heeft alvast positieve gevolgen 
voor de politiewerking. De 
bewakingscamera’s kunnen een 
preventief effect hebben door 
daders af te schrikken, maar 
zij hebben vooral een enorme 
meerwaarde in de opheldering 
van misdrijven en het opsporen 
van verdachten. De inplanting 
is strategisch goed doordacht. 

Naast bewakingscamera’s worden 
ook ‘intelligente camera’s’ (de 
zogenaamde ANPR of automa-
tische nummerplaatherkenning) 
langs de voornaamste invalswe-
gen geplaatst. Er zullen ook een 
aantal mobiele camera’s kunnen 
worden ingezet om grotere 
evenementen te beveiligen.

Zonaal  
veiligheidsplan
De politie werkt ook aan de 
bijsturing van haar zonaal vei-
ligheidsplan dat klaar moet zijn 
voor eind maart 2017.  Dat plan 
moet aangepast worden aan het 
nieuwe nationaal veiligheidsplan 
en de nieuwe prioriteiten inzake 
terrorisme.       

Meer in
fo

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

> ‘Klassieke’ bewakingscame-
ra: verspreid op strategische 
plekken in de binnenstad. Bij 
incidenten (zinloos geweld, 
overval, diefstal,…) kunnen 
daders geïdentificeerd worden. 
Deze camera’s kunnen tot op 
100 m ingezoomd worden 
voor gezichtsherkenning 

> Mobiele camera’s: zijn 
verplaatsbaar en zullen vooral 
ingezet worden ter preventie 
van sluikstorten en vandalisme. 
Ze kunnen eventueel ook voor 
evenementen ingeschakeld 
worden.

> ANPR-camera’s: worden op 
gewestwegen geïnstalleerd. 
Het zijn camera’s voor num-
merplaatherkenning, kunnen 
dus in brede zin ingeschakeld 
worden: geseinde voertuigen 
opsporen, welke voertuigen 
passeren waar (bv. bij inbraak 
‘s nacht of ongevallen met 
vluchtmisdrijf)?

Het volledige project werd ge-
budgetteerd op 500 000 euro.

De stad beschikt nu dus over drie types camera’s: AUTOLUW STADSCENTRUM:  
PRESENTATIE STUDIEOPDRACHT

De stad maakt werk van een autoluw centrum op het Oudstrijdersplein 
en in de Beverstraat (tussen het kruispunt Centrumlaan-Oudstrijders-
plein en de Biezenstraat) en in de Burchtstraat (tussen de Onderwijslaan 
en de Centrumlaan). Met deze herinrichtingswerken wil de stad een 
winkelomgeving creëren waarin de bereikbaarheid van het handelscen-
trum verzoend wordt met een aangename, fiets- en voetgangersvriende-
lijke handelskern.

Studiebureau D+A Consult 
werkte samen met de stad een 
studie uit die de grote lijnen uit-
zet voor de uitwerking van een 
concreet ontwerp. Op 12 januari 
stellen zij deze voorbereidende 
studie voor. 
Iedereen is van harte welkom om 
mee te debatteren over de uit-
gangspunten voor het ontwerp 
en ideeën aan te leveren voor de 
uitwerking.  

Praktisch

>  12 januari, 20 uur
>  Academie Muziek, Woord 

en Dans, Parklaan 13 

OUTERSTRAAT 2-RICHTING

Eind mei startte de stad met een proefproject in de Outerstraat en Bo-
venhoekstraat in Outer: er werd in beide straten tijdelijk 1-richtingsver-
keer ingevoerd om tegemoet te komen aan de klachten met betrekking 
tot de verkeersveiligheid in de straat.

Na evaluatie van dit proefproject 
en bespreking op het buurto-
verleg besliste het stadsbestuur 
om vanaf 1 januari 2017 de 
Outerstraat terug open te 
stellen in twee richtingen en 
het eenrichtingsverkeer in de 
Bovenhoekstraat te behouden. 
In beide straten komen zowel 
snelheidsremmers als parkeervak-
ken om de verkeersveiligheid te 
verhogen.

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82
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Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

SPORTkAMPEN 

krokusvakantie 
Indoorvoetbalstage

27-28 februari en 1 maart, 10 uur tot 16 uur. 
Tijdens dit sportkamp krijg je de basistechnie-
ken (passings, controle, passeerbewegingen…) 
beter onder de knie.

> Doelgroep: 7-12 jaar
> Deelnameprijs: 30 euro 
> Maximum 30 deelnemers 

Paasvakantie
Sportmix

3 t.e.m. 7 april. Hou je van verschillende 
sporten, dan is de sportmix zeker iets voor jou! 
Op het programma: klassieke balsporten maar 
ook minder gekende sporten zoals tchouk-
bal, omnikin, sportstapelen, oriëntatiespelen, 
teambuilding…

> Doelgroep: 7-14 jaar
> Deelnameprijs: 50 euro

Dansmix

3 t.e.m. 7 april. Hip hop, breakdance, moderne 
dans… Alles komt aan bod in dit sportkamp! 
Afsluitend een show voor de ouders.

> Doelgroep: 7 - 16 jaar (verschillende groe-
pen)

> Deelnameprijs: 50 euro

Kleuterkamp

10-11-12 april. Thema: cowboys en indianen. 
Kleutertjes beleven drie sportieve dagen met 
leuke sport- en spelactiviteiten. 

> Doelgroep: 3 - 6 jaar  (indeling volgens 
kleuterklasje)

> Deelnameprijs: 30 euro

Adventurekamp

10 t.e.m. 13 april. Avonturensportkamp met 
uitdagende activiteiten: speleologie, deathride, 
rotsklimmen, kayak, touwenparcours, moun-
tainbike, avondanimatie….  Je verblijft in  
La Petite Merveille in Durbuy. 

> Doelgroep: 10 tot en met 16 jaar.
> Deelnameprijs: 170 euro

Inschrijven
Inschrijven voor de sportkampen in de krokus- 
en paasvakantie kan vanaf 9 januari online via 
www.ninove.be > deelnemen - sportkampen 
- online inschrijven voor sportkampen. Hier 
vind je ook een overzicht van alle kampen 2017.

SPORT VOOR  
MENSEN MET  
bEPERkING

Vanaf januari 2017 is er sport voor mensen 
met een beperking op:

> zondag 29 januari: sporthal Dender-
houtem (10 uur - 12 uur)

> zaterdag 11 februari: sporthal Ninove (14 
uur – 16 uur)

> zaterdag 18 maart: sporthal Dender-
houtem (14 uur – 16 uur)

> zaterdag 29 april: sporthal Ninove (14 uur 
– 16 uur)

> zondag 14 mei: sporthal Denderhoutem 
(10 uur – 12 uur).

> 17-18-19 juli: sportkamp voor mensen 
met een beperking in sporthal ’t Sportstek-
ske (10 uur – 15 uur). Prijs: 30 euro

SPORT VOOR  
50 - PLuSSERS

> Seniorengym: iedere maandag vanaf 9 ja-
nuari van 15 uur tot 16 uur (behalve tijdens 
de schoolvakanties).

> Kubbs-indoor: iedere woensdag vanaf 4 
januari tot 8 februari van 13.30 uur tot 15.30 
uur. Vanaf 16 februari elke donderdag van 
14 uur tot 16 uur.

> Badminton: start op donderdag 16 febru-
ari. Wekelijks op donderdag van 15 uur tot 
16 uur.

> Curve bowls: wekelijks op maandag en vrij-
dag van 14 uur tot 16 uur. Start op 9 januari.

> Blijf-Fit-Week 2017: verblijf voor deze 
sportieve week (8 juni tot en met 15 juni) in 
hotel Evenia Olympic Palace (****), Spanje. 
Haal een folder en schrijf in voor de Blijf-Fit 
Week bij de sportdienst in de sporthal.     

sPOrtinFO
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TARIEVEN 

Zwemmers van buiten groot Ninove betalen 
voortaan 20% meer voor een zwembeurt. 
Voor inwoners van Ninove blijven de bedra-
gen ongewijzigd. Je moet wel je identiteitskaart 
laten inlezen of een recente afdruk van je 
identiteitskaart voorleggen aan de baliemede-
werkers van het zwembad. Vergeet voortaan 
dus niet om je identiteitskaart mee te nemen!

Ook voordeeltarief bij gedeeld  
verblijf

Ook kinderen uit nieuw samengestelde gezin-
nen die een gedeeld verblijf in Ninove lieten 
registreren bij de dienst burgerzaken, kunnen 
met dit registratieattest genieten van het tarief 
voor inwoners van Ninove. 

Ook voor scholen, instellingen, jeugdbewe-
gingen, erkende clubs en andere erkende 
organisaties uit Ninove die hun zwembeurt 
reserveren, blijven de tarieven ongewijzigd.

TERUGBETALING 
ANIMATOR-CURSUSSEN

Jongeren kunnen vanaf de dag dat ze 15 wor-
den een cursus tot animator in het jeugdwerk 
volgen.
Wil jij een attest behalen van (hoofd)animator 
in het jeugdwerk of instructeur, EHBO of nog 
een andere jeugdwerkgerelateerde vorming, 
dan kan je hiervoor 50% van het inschrij-
vingsgeld terugkrijgen van de stad. Tijdens de 
krokus- en paasvakantie organiseren heel wat 
organisaties deze vormingen. 

Kom langs of contacteer de jeugddienst voor 
meer info en/of om de subsidie aan te vragen. 
Ook op www.jeugdninove.be/kadervorming is 
meer info te vinden over organisaties die deze 
cursussen aanbieden.

Meer in
fo

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

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 medewerker 

(sociale dienst, dienst ICT)

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

GeZOCHt: 
jObSTuDENTEN EN MONITOREN

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: 

ZWeMBaD 
De KLeine DenDer

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

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

ONTbIjTZwEMMEN
 
Op zondag 29 januari organiseert De kleine 
Dender tussen 9 uur en 12 uur zwemmen met 
ontbijt. Iedereen is welkom en graag zelfs in 
pyjama.
Wie in de origineelste, leukste, grappigste of 
ludiekste nachtkleding het zwembad binnen 
stapt, maakt kans op een prijsje of een leuk 
gadget.
In de inkomhal zal een uitgebreide buffettafel 
staan met een gevarieerd ontbijt. Voor elk wat 
wils....     
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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

Tot 15 januari  
‘Van het oude  
naar het nieuwe’

> Wat? Tentoonstelling van 
Harold Van de Perre

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

> Uur? Op weekdagen tijdens 
de openingsuren van het 
oud stadhuis. Op zaterdag en 
zondag van 14 uur tot 17 uur

> Wie? Dienst cultuur 

3 januari 
Solden

> Wat? Start soldenverkoop
> Waar? Handelszaken Ninove 

Centrum
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove, Ninia Shopping Cen-
ter, Handelswijk Rechteroever

3 januari 
Ninofilm: ‘Rammen’

> Wat? Met ‘Rammen’ portret-
teert Filmclub NinoFilm twee 
koppige Ijslandse broers. 
Tegelijk schildert de film een 
poëtisch portret van het harde 
boerenleven op Europa’s noor-
delijkste eiland. 

Ninove
in

fo

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.

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) 

NIEUWE BROCHURE: 
EEN VRIJWILLIGERSJOB BIJ DE 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Op 5 december, de Internationale dag van het Vrijwilligerswerk, 
lanceerde de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe brochure: Een 
vrijwilligersjob bij de provincie Oost-Vlaanderen. De brochure geeft een 
handig overzicht van alle vrijwilligersjobs binnen het bestuur, per regio 
en vervolgens per domein of dienst. Zo kan je eenvoudig opzoeken waar 
je in jouw buurt als vrijwilliger aan de slag kan.

Er zijn verschillende redenen om als vrijwilliger bij de Provincie aan de 
slag te gaan. Je krijgt een standaard verzekering als vrijwilliger en in de 
meeste gevallen ook een vergoeding. De meeste domeinen of diensten 
bieden opleiding over thema’s die aansluiten bij de persoonlijke interes-
ses van de vrijwilliger. 

De brochure kan je bekijken via 
www.oost-vlaanderen.be > 
cultuur en vrije tijd > vrijwilligerswerk

Meer info?

www.oost-vlaanderen.be, 
vrijwilligerswerk@oost-vlaanderen.be. 

VLAAMS WONINGFONDS

Een eigen woning of appartement bezitten, is nog steeds de droom van 
velen. Ondanks de lage rentevoeten slagen toch nog veel gezinnen of 
alleenstaanden er niet in een eigen woning te verwerven. 

Deze drempel neemt het Vlaams Woningfonds weg door het toekennen 
van sociale leningen voor de aankoop van een woning of appartement 
of voor verbouwingswerkzaamheden. De rentevoet van een sociale 
lening bedraagt momenteel slechts 2%.

Om na te gaan of je in aanmerking kan komen voor zo een lening, kan 
je terecht in cc De Plomblom, elke donderdagnamiddag vanaf 13.30 uur 
tot 16.30 uur. Dit kan uitsluitend na afspraak. Je kan voor een afspraak 
bellen naar het nummer 09 222 03 94. Meer informatie vind je op 
www.vlaamswoningfonds.be. 

OCMW NINOVE BESPAART 
2,9 MILJOEN DOOR 
RENTEHERZIENING

De Ninoofse OCMW-raad besliste 2 jaar geleden om af te stappen van 
de vaste rentevoet van 5,13% op haar lening voor wzc Klateringen en 
over te schakelen naar de veel lagere korte termijnrentevoet. Nu ook 
de lange termijn rentevoeten zeer laag staan, besliste de OCMW-raad 
om vanaf 2020 de omgekeerde beweging te maken en de lage rente 
van nu vast te klikken. Zo doet het OCMW aan actief schuldbeheer en  
speelt het in op de rente-opportuniteiten. Door deze operatie bespaart 
het OCMW in totaal maar liefst 2,9 miljoen euro voor de Ninoofse 
belastingbetaler.

Meer info? 

OCMW, 
info@ocmw.ninove.be, 054 51 53 50

Meer in
fo

dienst huisvesting
huisvesting@ninove.be
054 31 32 96
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> Waar? Cinema Central,  
Lavendelstraat, Ninove

> Uur? 20 uur, inleiding om 
19.45 uur

> Wie? Filmclub Ninofilm

5 januari 
Workshop Kids

> Wat? Creatieve workshop voor 
kids tussen 4 en 14 jaar. Beleef 
een leuke creatieve namiddag 
en neem een eigen creatie 
mee naar huis! Ijsje, drank en 
kunstwerk inbegrepen. 

> Waar? L’arte creatief atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? Van 13.30 uur tot 16 uur
> Wie? L’arte creatief atelier

7 januari
Kerstboomverbranding

> Wat? Jaarlijkse kerstboomver-
branding met muziek, drank-
en eetstandjes, snoepworp 
met talrijke prijzen en bekend-
making winnaars eindejaarsac-
tie Rechteroever

> Waar? Dr. Hemerijckxplein
> Uur? 19 uur
> Wie? Handelswijk Rechteroever

8 januari
Nieuwjaarsreceptie stad

> Wat? Samen heffen we het 
glas op het nieuwe jaar. Hapjes, 
drankjes én randanimatie.

> Waar? Binnenkoer stadhuis
> Uur? Van 11 uur tot 13 uur
> Wie? Dienst evenementen

8 januari
Infomarkt Fabeltasite

> Wat? Tijdens de infomarkt 
krijg je informatie over het 
project, de stand van zaken, de 
inhoud van het ontwerpend 
onderzoek en het participatie-
proces, en kan je laten weten 
wanneer de Fabeltasite een 
leefbare plek voor jou zou zijn.

> Waar? Stadhuis, Centrumlaan 
100, Ninove

> Uur? Van 11 uur tot 13 uur
> Wie? Dienst ruimtelijke orde-

ning

13 januari
Poëzie-avond: ‘Gebinte 
van een naam’

> Wat? Afsluiting van het pro-
ject ‘De kunstenaarsfamilie  
Van de Perre: één dichter en 
twee schilders’ met een avond 
rond de poëzie van Rudolf  
Van de Perre en muziek van 
Johannes Ockeghem.

> Waar? Oud stadhuis,  
Oudstrijdersplein 6, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst cultuur

14 januari
Voorleesuurtje: Vroem! 
Over voertuigen.  

> Wat? Voorleesuurtje voor 
kinderen tussen 4 en 8 jaar én 
hun ouders. 
Tuut! Tuut! Tijdens dit voor-
leesuurtje gaan we op stap 
met verschillende voertuigen. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 10.30 uur tot  
11.30 uur

> Wie? Bib

16 januari
Kermis Voorde

17 januari
Blij/bang/boos

> Wat? In deze cursus staan 
we stil bij dagelijkse opvoe-
dingsvragen en de emotionele 
ontwikkeling van een kind.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove 

> Uur? 19.30 uur tot 22 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

20 januari
België klassiek: 1849-1959

> Wat? Thema-avond filatelie en 
erfgoed

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove

20 januari
Dorpsraad Lieferinge

> Wat? Open dorpsraad voor 
alle inwoners van Lieferinge. 

> Waar? Buurthuis De Kasseide, 
Kasseide 42, Lieferinge

> Wanneer? 20 uur
> Wie? Dorpsraad Lieferinge

20 en 27 januari
Quiztoernooi Ninove

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

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

22 januari
Toast Literair - Lief en 
leed, prostitutie in de 
Eerste Wereldoorlog

> Wat? Nieuwjaarsdrink en 
aansluitend ontbijt. Daarna 
verzorgen Greet Verschatse en 
Piet Boncquet het literaire luik 
met een babbel over: ‘Lief en 
leed - Prostitutie in de Eerste We-
reldoorlog’. Inschrijven verplicht.

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

> Uur? Van 9 uur tot 12 uur
> Wie? Davidsfonds Outer

22 januari
Winterwandeling

> Wat? Winterwandeling in de 
kouters van ‘de Lebeke’, Outer

> Waar? Vertrek aan de kerk, 
wijk Lebeke - Outer

> Uur? 13.30 uur - 16.30 uur
> Wie? Dienst toerisme  

en VVV-Ninove
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UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

22 januari 
Toast Literair – Risico-
planten voor mens en dier
> Wat? Een toast op het nieuwe 

jaar, een ontbijt en een voor-
dracht over risicoplanten voor 
mens en dier door professor 
De Cleene. Vooraf inschrijven.

> Waar? Stedelijke basisschool, 
Edingsesteenweg 344, Dender-
windeke

> Uur? 9 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwin-

deke
 
28 januari 
Academie in concert

> Wat? Muziekconcert door de 
leerlingen van de academie 
Muziek, Woord en Dans

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

28 januari
Jeugdquiz Ninove

> Wat? Quiz voor 12-jarigen
> Waar  Go! Atheneum Ninove, 

Astridlaan, Ninove
> Wanneer? 14 uur
> Wie? Werkgroep Quiz Ninove

29 januari
Ontbijtzwemmen

> Wat? Zwemmen met ontbijt
> Waar  Zwembad De Kleine 

Dender, Parklaan, Ninove
> Wanneer? Van 9 uur tot 12 uur
> Wie? Zwembad De Kleine 

Dender
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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 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst  
(regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:    053 70 90 95
> zaterdag 14.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 12.00 uur

Wachtdiensten
Apothekers via geowacht

Tel. 0903 99 000 
(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur 
(zowel tijdens de week als in het weekend) is 
voor iedereen raadpleegbaar op de wacht-
kaarten bij de individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen  
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd. 
Om die te kennen, moet je bellen naar het 
nummer 0903 99 000.

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met 
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft, 
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.

Even de tijd nemen om 
de weldoende werking 
van yoga te ervaren.

Je kan het hele jaar doorlopend 
aansluiten op de volgende 
dagen, uren en locaties. 
De lessen zijn voor 
iedereen toegange-
lijk, alle leeftijden, 
dames en heren. 
Tien-beurlenkaart:  
50 euro (3 maand 
geldig) of je kan ook  
per les betalen: 6 euro

Ook kadobonnen  
te verkrijgen voor  
voetmassage  
aan huis

Yoga wordt beoefend op blote voeten, 
een matje en dekentje breng je zelf mee.

ritadedecker2@gmail.com of  
0472 87 28 23

Leden van “Bond Moyson” en “Gezins-
bond Heldergem” krijgen 1 gratis les.

Dinsdag Woensdag Donderdag Plaats

Op afspraak

Geraardsberg-
sesteenweg 8  
Nederhasselt

/ 14u tot 15u
Madison 

Aalstersestwg. 
271 Ninove

20u00  
tot 21 uOO /

Zaal Reamerik 
Zonnestraat 68 
Denderhoutem

/

19u00  
tot 20u00 

20u15  
tot 21u15

Dorpshuis  
Heldergem-
straat 136 
Heldergem

50 jaar huwelijk
Jean-Pierre Cobbaut, geboren op 12 april 1946, 
met Arlette De Ro, geboren op 25 mei 1946.
Gehuwd op 13 januari 1967.
Wonend in Ninove.

Roger De Smet, geboren op 6 oktober 1944,
met Denise Jacobs, geboren op 17 september 
1944. Gehuwd op 27 januari 1967.
Wonend in Denderwindeke.

60 jaar huwelijk
Petrus Thienpont, geboren op 16 september 
1931, met Maria Engrie, geboren op 
29 september 1937.
Gehuwd op 12 januari 1957.
Wonend in Denderwindeke. 

Roger De Vleeschouwer, 
geboren op 18 december 1934, 
met Esther De Saedeleer, 
geboren op 11 september 1937.
Gehuwd op 26 januari 1957.
Wonend in Aspelare.

65 jaar huwelijk
Jan Van Holsbeeck, 
geboren op 5 juni 1930,
met Maria Appelmans, 
geboren op 27 oktober 1929.
Gehuwd op 4 januari 1952.
Wonend in Ninove.

(g
)o

ud
Van jong naar

106-jarige
Orpha Cieters

Geboren op 
14 januari 1911

Wonend in 
Ninove

102-jarige
Margaretha Pollet

Geboren op 
19 januari 1915

Wonend in 
Meerbeke



Hier kon jouw 
advertentie 

staan!
 

Ninove Info wordt maandelijks bedeeld 
in meer dan 18.000 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



-40%   -50%   -70%
+ GROTE LOTEN KELDER

FORMIDASTISCHE

TEGEL-SOLDEN

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

Opgelet! Wij zijn met vakantie van 23/12/16 t.e.m. 3/01/17

in ons filiaal:

Parket - badkamer - inloopdouches
Brusselsestwg 366, 9402 Ninove 
 054 31 33 33 | www.etceterra.be 

di-vr: 9u15 - 12u30 & 13u30 - 18u
za: 10u - 12u & 13u30 - 17u30 

zon en ma gesloten

OOK SOLDEN OP PARKET & BADKAMER


