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Carnaval
sjikke dinges
zondag 5 maart



De juiste kijk op uw vloer...

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

Speciale voorwaarden Batibouw

oPendeUrmaand 2017
11/3/2017 t.e.m. 8/4/2017

Speciale voorwaarden bij aankoop nieuwe fiets  
tijdens deze dolle maand.

Proefrit met elektrische fiets (TREK-OXFORD) mogelijk 
             Invoerder van Race-en MTB fietsen

Breng ons een bezoek op de “FietsBeUrs VLaanderen”
op 11 en 12/3/2017, Flora Hallen, albrechtlaan 78a, 9300 aaLst

             

FietssPeCiaaLzaak Voorde
BrakeLsesteenWeg 566

tel./fax 054 33 85 87  •  Gsm 0488 38 39 42
info@arsesport.be  •  www.arsesport.be

service is 
onze troef

OPENINGSUREN
di. tot vr. van 9 tot 12 uur en van 13 tot 19 uur
zaterdag van 9 tot 17 uur doorlopend
zondag & maandag gesloten

Op zoek naar kinderopvang of wil je 
onthaalouder worden?

Bij ons zit je goed!

070 24 60 41 (elke werkdag 9-14u)
lkoninove@landelijkekinderopvang.be 

www.landelijkekinderopvang.be

.
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook 

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

de nieuwsbrief via www.ninove.be
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gemeenteraadszitting
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 30 maart om 19.30 uur in het stad-
huis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via  
Onderwijslaan, kant PTI).

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
27 en 28 maart om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

eXtra’s 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op  
carnavalsdinsdag 7 maart.

Extra sluitingsdagen:
> dienst toerisme: van 1 t.e.m. 11 maart (zie ook p. 16)
> zwembad De Kleine Dender, sporthal  

‘t Sportstekske: 4, 5, 6 maart
> bibliotheek, jeugddienst, cultuurcentrum: 6 maart
> dienst cultuur: 6 en 8 maart
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interessant
5   Carnaval - Sjikke Dinges

7   ViTrien zoekt tekenaars voor  
drawschetsgroep

8   Jeugdboekenmaand M/V/X

8   9400 Toeren

11   Maandklapper cc De Plomblom

15   Ninove Fairtradestad?

16   Nieuw toeristisch bezoekerscentrum

20   Uit in Ninove

Ninove in
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Voor aLLe inFo
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97
> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64
> technische dienst  054 31 77 10
> Sociaal Huis  054 51 53 50
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25

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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Woensdag 1 maart

Bezoek van Prins Carnaval aan 
woonzorgcentrum Klateringen

Zaterdag 4 maart

Kindercarnaval - verkiezing  
Kinderprins en Kinderprinses

> Inschrijving in cc De Plomblom van 12 uur 
tot 13.30 uur. Via de doorgang naast  
Campens gaan de kinderen en begeleiders van 
De Plomblom naar het Oudstrijdersplein.

> Vertrek om 13.45 uur naar de sporthal. 
Kindershow van 14.30 uur tot 16.30 uur, 
aansluitend worden de Kinderprins en 
Kinderprinses bekend gemaakt. 

> Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat,  
L. Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, 
Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Parklaan.

Zondag 5 maart

Publiciteitskaravaan en  
carnavalsstoet

> De publiciteitskaravaan vertrekt rond  
12 uur aan de Stenebrug in Meerbeke.  
Reisweg: Stenebrug, Kapellestraat,  
Nieuwstraat, Gemeentehuisstraat,  
Halsesteenweg, Brusselsesteenweg en  
het volledig traject van de carnavalsstoet.

> De carnavalsstoet vertrekt aan de Koning 
Boudewijnlaan/Brusselsesteenweg in 
Meerbeke om 13.30 uur (aansluitend op 
de publiciteitskaravaan). Reisweg: Koning 
Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brus-
selstraat, Burchtdam, Leo Moeremansplein, 
Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, 
Burg. Behnplein, Dreefstraat, Weggevoer-
denstraat, Albertlaan, Gentsestraat, Preule-
gem, Geraardsbergsestraat, Lavendelstraat, 
Beverstraat, Oudstrijdersplein, Centrumlaan 
(tot aan de Kaardeloodstraat).

> De prijsafroeping vindt plaats onder het 
tentendak op het Oudstrijdersplein om  
23 uur. Tussendoor bekendmaking van de 
Don Augustprijs en het beste stoetliedje 
2017.

CARNAVALSKALENDER

Prins Carnaval
Op zaterdag 18 februari werd 
Werner Matthijs aangesteld  

als  57ste stadsprins.

Prins en Prinses  
der Senioren

Lisette Simoens en Marc Henrie 
werden op zondag 19 februari 

verkozen als Prins en  
Prinses der Senioren.

         CARNAVAL

    SJIKKE DINGES 
  ZONDAG 5 MAART

Maandag 6 maart

Maandagavondstoet en  
Gouden wortelworp

> Vorming van 18 uur tot 18.30 uur (via 
de Nieuwe Weg) in de Stationsstraat, het 
Stationsplein, de Astridlaan en Nieuwe Weg. 
Vertrek om 19 uur stipt.

> Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behnplein, 
Graanmarkt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, 
Beverstraat, Lavendelstraat en ontbinding 
via de Kaardeloodstraat naar de Centrumlaan.

> Om 21.30 uur is er de Gouden Wortel-
worp van op het balkon van het oud 
stadhuis en het balkon van zaal Roosevelt. 

Dinsdag 7 maart

Sluiten van carnaval

Om 12 uur wordt op het balkon van het oud 
stadhuis carnaval gesloten. Tussen 13 uur en 
14 uur krijg je gratis koffiekoeken aan het oud 
stadhuis. Om 15.11 uur volgt de wortelver-
branding aan café Den Belleman (Denderkaai).



5555

Parkeren
Op carnavalszondag 5 maart kan je gratis 
parkeren op volgende parkings:

> parking in Ninia, van 10 uur tot 22 uur. Na 
22 uur wordt de parking gesloten tot maan-
dagmorgen

> parking van de Colruyt, van 10 uur tot 22 
uur

> stadsparkings aan de Mallaardstraat en het 
Instituut H.H.Harten.

Tijdens de carnavalsperiode zijn de parkeerau-
tomaten in de binnenstad afgedekt en is het 
onmogelijk om een parkeerticket te nemen. 
Je moet dus niet betalen zolang de parkeer-
meters zijn afgedekt. 
Voor de niet-betalende zones (gratis of met 
parkeerkaart) blijft de gewone reglementering 
van toepassing. Je moet dus blijven je parkeer-
kaart leggen.

Hulppost van  
het rode kruis
De hulppost van het Rode Kruis vind je in het 
vergaderlokaal van cc De Plomblom (ingang 
via E. De Deynstraat). Je kan hier ook gratis 
oordopjes krijgen.

> Zondag 5 maart van 12 uur tot maandag-
morgen, 1 uur

> Maandag 6 maart van 18 uur tot dinsdag-
morgen, 6 uur.

sanitaire  
voorzieningen
Ook met carnaval is het niet toegelaten op de 
openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare 
weg te urineren. Overtredingen worden 
beboet met een geldboete tot 350 euro. 
Maak gebruik van de sanitaire voorzienin-
gen die zondag, maandag en dinsdag langs 
de openbare weg opgesteld staan op de 
Koning Boudewijnlaan, op de hoek Dender-
straat/Brusselsesteenweg, ter hoogte van 
het Wortelmanneken, op de parkings op 
het Oudstrijdersplein, aan de zijkant van de 
bibliotheek (t.h.v. de Despauteerstraat), aan de 
St.-Jorisstraat (vóór de Koepoort), ter hoogte 
van het Clement Behnplein (tussen huis De 
Vidts en café De Kring), op de hoek Stations-
straat/Dreefstraat, aan de spoorweg op de 
Weggevoerdenstraat en op de hoek Wegge-
voerdenstraat/Albertlaan.

markt
Er is geen markt op dinsdag 7 maart.

Bib inleverbus 
De inleverbus van de bib is afgesloten van 
zaterdagmiddag 4 maart tot woensdag-
ochtend 8 maart, 9 uur

Verkeershinder
Tijdens de carnvalsperiode gelden er verschil-
lende parkeer- en verkeersverboden in het 
stadscentrum. Tussen 4 en 8 maart zal het 
centrum moeilijk bereikbaar zijn met de wa-
gen. Check www.ninove.be voor de verkeers-
regelingen!

opruiming
De binnenstad wordt op woensdag 8 maart 
vanaf 5.30 uur opgekuist.
Vanaf maandag 13 maart tot en met vrijdag 
17 maart staat er een container voor de 
gratis inzameling van vervuilde isomo op 
de terreinen van de technische dienst (Paul 
De Montplein 10). Voor de inzameling van 
niet-vervuilde isomo (geen isomogruis) koop 
je vooraf zakken aan bij IlvA, Industrielaan 18, 
Erembodegem. De gevulde zakken breng je 
terug naar ILvA (kosteloos) of naar het contai-
nerpark (kostprijs per gewicht).

Verboden
Het is verboden:

>  om van zaterdag 4 tot en met dinsdag  
7 maart tapinstallaties te plaatsen op  
de openbare weg en in poorten of  
ingangen uitgevend op de  
openbare weg binnen de ring  
van Ninove (met uitzondering  
van de vergunde terrassen  
van horecazaken)

>  om vuurtjes, geïmproviseerde barbe-
cues, gasbranders… mee te nemen in de 
carnavalsoptochten 

>  voor foorkramers om alcoholische dran-
ken te verkopen

>  voor commerciële fotografen en camera-
mensen om foto’s en beelden voor verkoop 
te nemen tijdens de zondagstoet op zondag  
5 maart

>  om van zaterdag 4 maart tot en met 
dinsdag 7 maart ballonnen, gadgets en 
lichtgevende artikelen aan te bieden

>  tijdens de zondagsstoet drank in glas en 
glazen drankverpakking te gebruiken, te 
schenken of mee te nemen. Alleen drank in 
blik, karton of plastiek wordt toegelaten.

>  voor cafés, drankgelegenheden en op 
openbare plaatsen gelegen binnen de ring 
van Ninove om glazen verpakkingen aan 
te bieden en drank in glas te schenken 
op zondag 5, maandag 6 en dinsdag  
7 maart. Alleen drank in karton of plastiek 
is toegelaten.

>  wildplassen is altijd verboden, ook tijdens 
carnaval!

Overtredingen worden bestraft met  
een GAS-boete van maximaal 350 euro  
(175 euro voor minderjarigen).

-

P
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Feest en PLezier 
zonder drUgs en 
Bier!

Alcohol is alomtegenwoordig: op 
café, in de kantine van de sportclub, 

tijdens fuiven en evenementen, en ook op car-
naval. Alcohol is maatschappelijk aanvaard en is 
ook de meest gebruikte legale drug in België.
Hoewel de meeste mensen op een verant-
woorde manier omgaan met alcohol zijn er 
heel wat negatieve gevolgen van overmatig al-
coholgebruik: verkeersongevallen, vandalisme, 
lawaaihinder, vechtpartijen, gezondheidspro-
blemen,… En deze problemen willen we niet, 
ook niet met carnaval!

PISAD, een organisatie in Zuid-Oost-Vlaan-
deren die zich toespitst op drugspreventie 
en drugsbegeleiding, zet dit jaar een sensibi-
liseringscampagne met affichewedstrijd voor 
carnaval op poten.
Alle scholen van Ninove kregen de opdracht 
om een affiche te ontwerpen waar zowel het 
thema van carnaval Ninove als een preven-
tieve boodschap naar voor kwam. Van alle 
inzendingen werd de affiche van Amber 
Jacobs van PTI Ninove gekozen.
Tijdens de carnavalsperiode zal de affiche in 
de stad hangen en hopelijk helpen om dat 
pintje te veel te vermijden.      

Meer info? Pisad
goedroen.lammens@oost-vlaanderen.be 
0499 57 84 91, www.pisad.be

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 88

vOlGOrDe stOet

Groepen zonder wagen

Groepen met wagen

Losse groepen

1. Koninklijke Karnaval-
raad vzw

2. Reuzen Ninove

3. Prinsenwagen Wel 
Bestetj

4. Prinsencaemere Ninove

5. De Monjdagridders – 
Ridders in de Wortel-
orde vzw

6. Seniorenorde

7. De Gasthiëren (sociale 
doelgroep)

8. De Ninoofse Narren-
gilde vzw

9. Spasjezot NKKV

 LG A: Groulek Dest

10. Janet nor men ert NKV

 LG B: Verstojjet

11. De Draujvers NKV

 LG C: Kem Skeun Aun-
zien

12. Stinkend Raujk NKV

 LG 1: Gedroid en Ge-
skeetn

13. De Charels MKCV

 LG 2: Radauisj

14. Just Gepast NKV

 LG 3: De Nienofse Teu-
gangers

15. Bezzegeven NKV

 LG 4: Skeun Geschoeren

16. De Kloefkappers MKV

 LG 5: NLG Korrozje

17. Kiekebisj NKV

 LG 6: De Plekpritten

18. De Moesjkes MKKV

 LG 7: Betropelauik

19. De Zjiepkitten NKV

 LG 8: Geweljeg Gewiljeg

20. Ves NKV

 LG 9: Déérzoepen

21. Pips & co NKV

 LG 10: De Plangtrekkers

22. Dobbelteup NKV

 LG 11: Vriejt Miskwekt!

23. Pier ver’t plezier NKV

 LG 12: NLKV De Ni-
nofske Mikkadoo’s

24. D’oeverleupers NKV

 LG 13: Bepist en Bezoe-
pen

25. De Maskesskoeten NKV

 LG 14: ’t Vier oojt a 
slasjen leupen

26. Veneir te Naujg NKV

 LG 15: De Pitspoezen

27. Ket en Goed NKV

 LG 16: Zeulank aster 
moeer skoeim op stoeet

28. Nie Geweun NKV

 LG 17: Nie In Mauinen 
Of

29. De Skoeten NKV

 LG 18: De Zjiëverleppen

30. Watjslasj MKV

 LG 19: MLKV Saaske 
Veern

31. Veer Tier Thoeësj MKV

 LG 20: Skieël Van Dest

32. Smosj NKV

 LG 21: De Fiolettekes

33. Iejt & Geriejt NKV

 LG 22: ’t Sjik Groepken

34. Los’n Dee MKV

35. De Zjuzjuppebiën

36. De Sparkens NKV

37. Mismieësterd NKV

38. Okegemse amuzanten 
OKV

39. De Ninofske Ploasters 
NKV

40. Van ‘t Alverdrau Don-
ker NKV

41. Zig Zag Bleukes NKV

42. Asda Mogoed Aflupt 
NKV

43. Osta Spoedja NKV

44. De Zjielen NKCV

45. Don Jo KC

46. Vantauidj op Tasj NKV

47. Pretensje NKV

48. Toeternietoe NKV

n

Tijdens carnaval zijn er 
bijkomende maatregelen om 

zowel bezoekers als deelnemers 
te beschermen. Er worden blokkades 

met betonblokken en vrachtwagens voor-
zien, zowel tijdens kindercarnaval als tijdens 
de zondagsstoet. Alle vrachtverkeer komende 
van Aalst wordt vanaf het kruispunt Albatros 
omgeleid. Er is ook een omleiding voor alle 
verkeer komende van Edingen en Brakel. De 
Brusselsesteenweg zal tussen de nieuwe kerk 

en kruispunt aan Van Den Borre volledig 
verkeersvrij zijn tot na de stoet.
 
Er is een extra inzet van politie en het ORCO 
team van Aalst op zondag. Op maandag zal 
er in de feestzones extra camerabewaking 
worden ingezet en bijstand van een private 
veiligheidsfirma zijn. Voor al deze maatregelen 
werden extra budgetten, manschappen en 
middelen voorzien.

extra veiligheidsmaatregelen
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Ook jij kan deelnemen aan 
ViTrien. Of toch aan het festival-
luikje dRAW, een tekenfestival 
dat al deze maand van start gaat.

maak je  
schetsboek
ViTrien wil zoveel mogelijk 
Ninovieters aan het tekenen 
krijgen. Nu al. Zodat we tijdens 
het festival het resultaat kunnen 
tonen. De stad daagt tekenaars, 
illustratoren, grafische vormge-
vers en alle mensen die graag 
tekenen uit om vanaf nu een 
eigen schets(dag)boek bij te 
houden. Een klein schetsboek of 
eentje op A3, grof of glad, een 
duur exemplaar of een goedkope 
dummy: het maakt niet uit. Als 
je je schetsboek maar dagelijks 
vult met een snelle tekening, een 
ruwe schets of een puur pareltje. 
Ga mee de uitdaging aan en 
teken vanaf vandaag tot de start 
van ViTrien elke dag in je schets-
boek, gewone dagdagelijkse 
beelden, illustratief of verhalend. 

schetsmomenten
Schetsen hoef je niet altijd in je 
eentje te doen. Meer nog: schet-
sen in groep is - zeggen zij die het 
kunnen weten - nog leuker. Daar-
om voorzien we in april diverse 
momenten zoals een schetsont-
bijt en een tekenmarathon om 
in groep samen te schetsen en 
te tekenen. We verzamelen de 
schets(dag)boeken in de week 
vóór de start van ViTrien. 

Praktisch
Meld je aan als lid van de 
dRAWschetsgroep via 
drawninove@gmail.com en 
begin je eigen schets(dag)
boek. Wie zich aanmeldt, wordt 
uitgenodigd voor de schets- en 
tekenactiviteiten. 

vitrien
zoekt tekenaars 
Voor draWsCHetsgroeP
vitrien, het kunstenfestival dat de stad van 23 april tot 

en met 7 mei organiseert, krijgt stilaan vlees en body. Op 

het definitieve programma moet je nog wachten tot half 

maart, maar begin alvast te oefenen met de volgende 

ingrediënten: Warriors, soepcafé, the Big Band theory, 

# Kan ik weg, nouka, Common roots, lennaert 

& de Bonski’s, Cie Krak, Magico! Magico!, 

eva Mouton en CinéPost.

WWW.NINOVE.BE IN HET NIEUW

Misschien had je het al gemerkt: www.ninove.be werd vernieuwd! De 
zoekfunctie werd verbeterd en centraler geplaatst, informatie werd beter 
gebundeld, de website werd responsive waardoor hij er zowel op pc, lap-
top, tablet en smartphone logisch en duidelijk blijft uitzien, én de lay-out 
werd frisser. Laat ons gerust horen wat je er van vindt!

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be 
054 31 32 25

Meer in
fo

IBO ’t Kadeeken
ibo@ninove.be
054 34 23 02

PaaseierenraaP
Woensdag 29 maart  
van 14 uur tot 16 uur

Voor kinderen tot 12 jaar. Iedereen is welkom!

Kinderen moeten steeds vergezeld zijn van een volwassene.  
Maximum 4 kinderen per volwassen begeleider.

Programma

> 14 uur – 15 uur: paaseieren rapen in 
aanwezigheid van de paashaas. De 
kinderen worden bijgestaan door de 
paashaas, zodat iedereen met volle 
handjes terug naar huis kan. Je kan ook 
met de paashaas op de foto.

> 15 uur – 16 uur: kinderen en volwas-
senen kunnen kennis maken met de 
buitenschoolse kinderopvang, de 
infrastructuur en het coördinerend en 
begeleidend personeel. Met een hapje 
en een drankje.

> Kom vooraf een tekening afhalen! Kinde-
ren die de tekening ingekleurd meebren-
gen op de dag van de paaseierenraap, 
krijgen een extra verrassing.

Deelnemen aan de paaseierenraap is gratis, 
vooraf inschrijven is niet nodig.

Waar?

IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13 A, Ninove
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thema: m/V/X
De jeugdboekenweek wordt dit jaar een heuse 
jeugdboekenmaand, rond het thema M/V/X: 
over jongens en meisjes, gender, rolpatronen 
en stereotypen. 

m/V/X
Bestaan er typische jongens en meisjes? En 
bestaan er dan ook ‘echte’ jongens- en meis-
jesboeken? Houden alle meisjes van roze en 
prinsessen? En alle jongens van draken en rid-
ders? Wat betekent het om jongen of meisje te 
zijn? Wat als je je geen van beide of net allebei 
voelt? Dat, en veel meer, in boeken natuurlijk. 
Want jeugdliteratuur biedt jonge lezers en al 
wie met boeken aan de slag wil gaan een schat 
aan verhalen, veel stof tot nadenken en uitge-
lezen kansen om hokjes te doorbreken. 
Meer informatie en boeken rond het thema 
vind je op http://www.jeugdboekenweek.be/.

tentoonstelling academie 
beeldende kunst
De hele maand staan de leukste jeugdboeken 
rond het thema M/V/X in de kijker. Mooi 
verpakt, in een kunstig jasje, door de leerlingen 
van de academie voor beeldende kunst. Zij 
stellen de hele maand hun werk tentoon tus-
sen de jeugdboeken. 

speel het bibspel!
Ben je tussen 6 en 12 jaar? De hele maand kan 
je het M/V/X-spel spelen in de bib. Tussen 
de rekken vind je affiches met opdrachten. 
Over boeken, jongens, meisjes, voetbal en 
paardrijden. Voer alle opdrachten uit en laat 
je deelnameformulier achter aan de balie. Zo 
maak je kans op een leuke boekenprijs! 

Praktisch
Tentoonstelling en bibspel van 1 tot 31 maart, 
tijdens de openingsuren van de bib.     

Maart is JeUGDBOeKenMaanD 
in De BiB

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be
054 32 40 04

Draai OP vOlle 9400 tOeren!
9400 toeren loopt op volle ‘toeren’. 

ninove, Jeugddienst Globelink en 

MOs Oost-vlaanderen organiseren 

dit educatief project rond duurzame 

mobliliteit voor scholen en jeugdver-

enigingen. Jongeren dachten in de 

klas of de jeugdvereniging na over 

wat er al dan niet fout loopt op vlak 

van mobiliteit en 

suggereerden een 

aantal acties en 

uitdagingen ter 

verbetering. Deze 

staan opgesomd 

in een 

bucketlist.

De bucketlist met 16 uitdagingen 
werd eind januari gelanceerd. Scho-

len en jeugdverenigingen moeten met hun 
leerlingen en leden letterlijk in actie schieten 
om deze te realiseren!

Een aantal opmerkelijke acties: 

> Als een paal boven water: verjaardagsfeestje 
voor de octopuspalen op 31 maart

> Oil in the soil daagt uit om je klimaatneu-
traal te verplaatsen

> Claim the streets wil autoloze schoolstraten 
aan de schoolpoorten of speelstraten aan 
de jeugdlokalen organiseren

> Alle hens aan het wegdek vraagt om in 
kaart te brengen waar het wegdek slecht is 
en of de wegaanlegging onveilig is

> Bob de bolide bouwer is een opdracht om 
zelf een duurzaam voertuig te creëren

> Sociaal (in)capabele Michiel moet stimule-
ren om een ludieke campagne te bedenken 
om onveilig en asociaal weggedrag aan te 
kaarten en positief verkeersgedrag te belo-
nen

> Duurzame mobiliteitshelden: slotmoment 
op vrijdag 28 april.

Volg alle acties op www.facebookcom/ 
9400Toeren of www.globelink.be/project-
9400Toeren. Geef er je ideeën, suggesties, 
opmerkingen en vragen. Vergeet hashtag 
#9400Toeren niet!     

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

jeugddienst
jeugdcentrum De Kuip
054 31 05 00
jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
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Meer in
fo

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

VoorLeesUUrtje

Het WilDe 
WilDe Westen

Bibmedewerkers lezen de leukste ver-
halen over het Wilde Westen, daarna 

knutselen de kinderen rond het thema. Zo 
kunnen ze helemaal opgaan in de wereld van 
cowboys en indianen. Het is bijna carnaval, dus 
kom verkleed! 

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar én hun ouders, 
woensdag 1 maart om 14.30 uur. Deelname 
is gratis maar inschrijven is verplicht via bib@
ninove.be.      

PoP-UP  
VoorLeessessies 

Alle zaterdagen in maart zijn er extra voorlees-
sessies voor kinderen van 4 tot 8 jaar in de 
jeugdbib. Studenten van de opleiding lager 
onderwijs aan de Odisee Hogeschool komen 
voorlezen. Telkens van 11 uur tot 11.30 uur. Ze 
kiezen voor ons de mooiste verhalen rond het 
thema M/V/X. Inschrijven is niet nodig. Wan-
del de jeugdbib binnen en laat je voorlezen! 

Praktisch
Extra voorleessessies op 4, 11, 18 en 25 maart 
in de jeugdbib van 11 uur tot 11.30 uur .      

Foto-eXPo lieve BlanCQUaert
MeMisa

Voor de foto-expo Memisa selecteerde fotografe Lieve Blancquaert tien sprekende 
beelden rond het thema moedersterfte, genomen in Afrikaanse ziekenhuizen. 

Lieve Blancquaert is meter van Memisa, een ontwikkelingsorganisatie die streeft naar kwa-
litatieve gezondheidszorg in het Zuiden. 1 van de projecten van Memisa is Ziekenhuis voor 
Ziekenhuis. Het project verbindt ziekenhuizen in het Noorden met ziekenhuizen in het Zuiden 
en wil medisch personeel en bezoekers van Belgische ziekenhuizen sensibiliseren en informeren 
over de gezondheidsproblematiek in het Zuiden en de ongelijke noord-zuidverhoudingen, 
zeker op vlak van basisgezondheidszorg. Deze expo wil daar een steentje toe bijdragen.

Praktisch
> Van 17 maart tot 20 april in de foyer van cc De Plomblom 
> Tijdens de openingsuren van het cultuurcentrum.    

internatiOnale DaG 
teGen raCisMe 
oP dinsdag 21 maart

Wereldwijd is 21 maart de inter- 

nationale Dag tegen racisme, maar 

in hokjes denken doen we elke dag. 

Unia, het interfederaal Gelijke-

kansencentrum, bedacht samen met 

jongeren een campagne om hen stil 

te laten staan bij onze hokjesmenta-

liteit, vooroordelen en racisme.

De campagne focust op sociale me-
dia, de leefwereld van jongeren. 

Word jij soms in een hokje geduwd? Gebruik 
de hashtag #GeefMe1Minuut om je eigen 
verhaal te vertellen.

Babbelbox op Ninoofse markt

In Ninove werkt het jeugdwelzijnsoverleg het 
volledige jaar 2017 rond dit thema. Op de dag 
tegen racisme zelf, 21 maart, zal er tijdens de 
dinsdagmarkt een babbelbox staan waar je je  
mening kwijt kan over het thema aan de hand 
van enkele stellingen en foto’s. Geef 1 minuut 
van je tijd en laat van je horen!     

© Lieve Blancquaert
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VAKANTIEFOLDER 2017

De stad bundelde alle vakantiekampen, 
speelpleinwerkingen, themakampen, sport-
kampen, … voor het hele jaar in een handige 
folder. Begin februari kregen alle kinderen die 
naar school gaan in een Ninoofse kleuter- of 
basisschool de Vakantiefolder 2017 mee in de 
boekentas. 

Heb je hem toch gemist? Kom gerust een 
exemplaar halen bij de stadsdiensten!

spEELpLEIN KARROT

Een ploeg enthousiaste animatoren staat 
klaar om tijdens de paasvakantie samen met 
kinderen van 6 tot 14 jaar de leukste spelletjes 
te spelen, te ravotten, te knutselen, te dansen 
en zo veel meer leuke dingen te doen!

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove 

> Wanneer? Van 3 tot 14 april, van 8 uur tot 
17 uur (niet in het weekend)

> Voor wie? Kinderen van 6 tot 14 jaar

> Prijs? 4 euro per dag of 2 euro per halve dag

> Wat krijg je? verzekering, drankje, vieruurtje

> Wat meebrengen? Lunchpakket en je goed 
humeur!

> UiTPAS-activiteit

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

Voor- en naopvang zijn mogelijk via IBO 
‘t Kadeeken, tijdig inschrijven is echter wel 
de boodschap want het aantal plaatsen is 
beperkt.

Meer in
fo

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

De hoofdpersoon in Her is de een-
zame en gevoelige Theodore Twom-

bly (Joaquin Phoenix). Nog vol verdriet door 
het stuklopen van zijn jarenlange relatie met 
Catherine (Rooney Mara) stort de depres-
sieve Theodore zich op zijn werk: in opdracht 
van andere mensen spreekt hij persoonlijke 
en liefdevolle brieven in die dan - heel retro - 
worden uitgeprint alsof ze geschreven zijn.
Theodore’s bestaan krijgt meer kleur wanneer 
hij een nieuw besturingssyteem voor zijn com-

puter ontvangt. Hij mag een stem uitkiezen 
en kiest - uiteraard - een vrouwenstem. Zo 
maakt hij kennis met de zwoele Samantha 
(Scarlett Johansson), een stem met een 
verrassend menselijk gevoel voor humor en 
empathie. Het klikt meteen tussen Theodore 
en Samantha. Love is in the air, maar er is een 
probleem: de stem ‘Samantha’ krijgt dan 
wel menselijke emoties en 
stemmingswisselingen, maar ze 
heeft nog steeds geen lichaam…

Praktisch
> dinsdag 14 maart, 20 uur (inleiding om 

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

Meer in
fo

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

FiLmCLUB ninoFiLm Wordt VerLieFd  
oP ComPUterstem 

Her oP 14 maart
in Her, een licht absurdistisch drama van regisseur spike Jonze uit 2013, wordt 

Joaquin Phoenix verliefd op de stem van zijn computerbesturingssysteem. 

een ongewoon liefdesverhaal over de vraag: wat is de betekenis van emoties 

in het digitale tijdperk? 

JAZZIN’ NINOF
jazz & Pop Bende in concert
(Afdeling jazz en lichte muziek van de Acade-
mie Muziek, Woord en Dans)

> Zaterdag 11 maart
> 19.30 uur (deuren: 19 uur)
> Gratis toegang
> Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove

Meer in
fo

Academie 
Muziek, Woord en Dans
academie.mwd@ninove.be
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03.2017
te gast in maart PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

za 04.03.2017
Inschrijvingen kindercarnaval /
Dienst evenementen
054 31 32 88

za 11.03.2017
Dean live in concert / Jeroen Events 
Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

wo 15.03.2017
Bloedafname  /  Rode Kruis Ninove
054 33 85 39

za 18.03.2017
Gers Pardoel / Jeroen Events
Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

zo 19.03.2017
10 jaar Bram & Lennert (gastoptreden
Willy Sommers) / Jeroen Events
Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

za 25-03-2017
De grote Raf Coppens show / Jeroen Events
Jeroenevents@telenet.be / 0486 99 61 56

Vergaderlokaal 1ste verdieping

do 9, 16, 23 en 30.03.2017
Cursus ‘Het graf van Petrus’
Davidsfonds Academie / 016 31 06 70

za 11 en 25.03.2017
Cursus ‘Wordt molenaar’
Stedelijke cultuurdienst / 054 31 32 25

Polyvalente zaal De Linde

vr 17.03.2017
Bloedafname  /  Rode Kruis Ninove
054 33 85 39

zo 19.03.2017
Nationale wandeldag  /  KWB Vlaanderen
0470 18 81 05

wo 01.03.2017 / 14.30 uur Familiefilm
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK (6+)   

do 02.03.2017 / 14.30 uur Familiefilm
SAFETY FIRST - The Movie (8+)  

do 09.03.2017 / 20.00 uur Theater & woord   

DE SPELERIJ - Dinez in de sneeuw  

zo 12.03.2017 / 11.00 uur Theater & woord
SANDER KINTAERT & FLORESTAN BATAILLI  
Plankenkoortsconcert    

di 14.03.2017 / 14.00 uur / 20.00 uur Film
THE THEORY OF EVERYTHING        

vr 17.03.2017 / 20.00 uur Muziek
MEURIS - Meuris in het Pluche

wo 22.03.2017 / 14.30 uur Familievoorstelling 
HET WOLK - Stof (4+)  

di 28.03.2017 / 14.00 uur / 20.00 uur Film
ACHTER DE WOLKEN

do 30.03.2017 / 20.00 uur Muziek
STRIJKROVER - Plooien (première)

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog



do 09.03.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

do 02.03.2017
14.30 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

Familiefilm (6+)

Isra en het magische boek
Familiefilm (8+)

Safety First - the movie 

wo 01.03.2017
14.30 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

De negenjarige Isra stoot tij-
dens een schooluitstap in een 
historische bibliotheek op een 
wonderbaarlijk boek. Via dit 
magische boek belandt ze in 
het Snoepkasteel. Daar ontdekt 
ze, opgesloten tussen de taarten 
en het snoepgoed, een jongetje. 

Misschien kan Isra samen met 
hem ontsnappen. 

Regie: R. Kan Albay
Schrijver: Valerie Deridder
Met: Joke Devynck, Wim 
Opbrouck, Sven De Ridder

Kurt weet dat hij gaat sterven. Hij 
weet alleen nog niet wanneer. Mis-
schien is het een kwestie van maan-
den, misschien heeft hij geluk en 
leeft hij nog jaren. Samen met zijn 
vrouw, Leen, verblijft hij - voor het 
eerst in 24 jaar zònder de kinderen - 
in het weekendhuisje van zijn vader 
in Dinez, een klein plaatsje vlakbij 
Houffalize. Alleen met z’n twee. Een 
paar dagen rust...
En dan ineens staan Geert en Nora 
voor de deur. Zonder dat Leen daar 
iets van af wist heeft Kurt zijn broer 
en schoonzus uitgenodigd om sa-
men het weekend door te brengen. 
En het begint te sneeuwen...
In een DINEZ in de sneeuw brengt 

Mathias Sercu 4 personages samen 
die door het nakende einde van één 
van hen met hun levenskeuzes ge-
confronteerd worden.
In een stijl die scherp genoeg is om 
pijnlijk te zijn maar ook luchtig ge-
noeg om een glimlach te ontlokken 
schetst hij het leven van 2 broers en 
hun 2 vrouwen op een moment dat 
alles wat zeker was aan het wanke-
len gaat.

Tekst: Mathias Sercu
Regie: Gregory Caers
Spel: Paula Bangels, Hannelore 
Bedert, Joris Hessels & Mathias 
Sercu

Sander Kintaert begon zijn 
muzikale opleiding op 6-jari-
ge leeftijd in het voormalige 
muziekatelier in Liedekerke en 
startte vanaf dan ook met pia-
noles. Op 9-jarige leeftijd ging 
hij naar de muziekacademie 
van Liedekerke, waar hij trom-
pet koos als nieuwe instrument. 
Een aantal jaar later schakelde 

hij ook voor piano over naar 
de muziekschool en nam er het 
vak MT (Muziek Theorie) bij. 
In 2010 slaagde hij uiteindelijk 
met glans voor het eindexamen 
van zowel trompet, piano als 
MT. In datzelfde jaar nog nam 
Sander deel aan het ingangs-
examen voor trompet aan het 
Koninklijk Conservatorium 
van Brussel, waar hij sindsdien 
studeert bij Manu Mellaerts en 
in juni 2015 zijn masterdiploma 
haalde.
Sander studeert nu nog ver-
der aan het conservatorium te 
Brussel in de richting ‘concert-
musicus’ en voltooid er ook 
zijn lerarenopleiding. Om zijn 
kennis nog te verbreden, startte 
hij in september 2015 ook met 
het volgen van baroktrompet 
bij Niranjan Wijewickrema. 
En volgt hij nu ook privéles bij 

Guido Segers (solotrompet van 
de Müchner Philharmoniker).
Florestan Bataillie (°1992) is 
een jonge pianist met verschil-
lende muzikale interesses. 
Hij studeerde in 2010 voor pia-
no af aan de academie voor po-
diumkunsten te Gent in de klas 
van Luc van Loo met grootste 
onderscheiding en in 2011 voor 
muziektheorie (MT) aan de 
Academie voor Muziek, Woord 
en Dans te Tielt in de klas van 
Luc Bataillie eveneens met de 
grootste onderscheiding en de 
stadsmedaille. 
In juni 2010 werd hij toegelaten 
tot de pianoklas van Boyan Vo-
denitcharov aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. 
Hij studeert er tevens piano bij 
Hans Ryckelynck en kamer-
muziek bij Dirk Vermeulen. 

In Safety First - The Movie slepen 
bewakingsagenten Dirk Porrez, 
Simon ‘Smos’ Vos, Luc Turlinckx en 
Ingrid Porrez de job van hun leven 
in de wacht. Ze mogen de V.I.P. van 
een van de beste muziekfestivals ter 
wereld bewaken. Daar doet Luc een 
schokkende ontdekking die de hele 

Friendship in gevaar brengt. Discipli-
ne, Dedication & Friendship maar Sa-
fety First op Tomorrowland!

Regie: Tim Van Aelst
Met: Tom Van Dijck, Bruno
Vanden Broecke, Ben Segers,
Ruth Beeckmans

België – Avontuur/familie/fantasie – 2016 – 85 minuten België – 2015 – Komedie – 90 minuten

Theater & Woord 
De Spelerij 

Dinez in de sneeuw

Inleiding om 19.15 uur
in vergaderlokaal

1ste verdieping

Van de auteur van MARSMAN.

Klassieke muziek
Sander Kintaert & Florestan Batailli

Plankenkoortsconcert

zo 12.03.2017
11.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 5,00

Familievoorstelling  
Het wolk

stof (4+)

Muziek  
STRIJKROVER

PLOOIEN (PREMIèRE)



do 09.03.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

do 02.03.2017
14.30 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

Familiefilm (6+)

Isra en het magische boek
Familiefilm (8+)

Safety First - the movie 

wo 01.03.2017
14.30 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

De negenjarige Isra stoot tij-
dens een schooluitstap in een 
historische bibliotheek op een 
wonderbaarlijk boek. Via dit 
magische boek belandt ze in 
het Snoepkasteel. Daar ontdekt 
ze, opgesloten tussen de taarten 
en het snoepgoed, een jongetje. 

Misschien kan Isra samen met 
hem ontsnappen. 

Regie: R. Kan Albay
Schrijver: Valerie Deridder
Met: Joke Devynck, Wim 
Opbrouck, Sven De Ridder

Kurt weet dat hij gaat sterven. Hij 
weet alleen nog niet wanneer. Mis-
schien is het een kwestie van maan-
den, misschien heeft hij geluk en 
leeft hij nog jaren. Samen met zijn 
vrouw, Leen, verblijft hij - voor het 
eerst in 24 jaar zònder de kinderen - 
in het weekendhuisje van zijn vader 
in Dinez, een klein plaatsje vlakbij 
Houffalize. Alleen met z’n twee. Een 
paar dagen rust...
En dan ineens staan Geert en Nora 
voor de deur. Zonder dat Leen daar 
iets van af wist heeft Kurt zijn broer 
en schoonzus uitgenodigd om sa-
men het weekend door te brengen. 
En het begint te sneeuwen...
In een DINEZ in de sneeuw brengt 

Mathias Sercu 4 personages samen 
die door het nakende einde van één 
van hen met hun levenskeuzes ge-
confronteerd worden.
In een stijl die scherp genoeg is om 
pijnlijk te zijn maar ook luchtig ge-
noeg om een glimlach te ontlokken 
schetst hij het leven van 2 broers en 
hun 2 vrouwen op een moment dat 
alles wat zeker was aan het wanke-
len gaat.

Tekst: Mathias Sercu
Regie: Gregory Caers
Spel: Paula Bangels, Hannelore 
Bedert, Joris Hessels & Mathias 
Sercu

Sander Kintaert begon zijn 
muzikale opleiding op 6-jari-
ge leeftijd in het voormalige 
muziekatelier in Liedekerke en 
startte vanaf dan ook met pia-
noles. Op 9-jarige leeftijd ging 
hij naar de muziekacademie 
van Liedekerke, waar hij trom-
pet koos als nieuwe instrument. 
Een aantal jaar later schakelde 

hij ook voor piano over naar 
de muziekschool en nam er het 
vak MT (Muziek Theorie) bij. 
In 2010 slaagde hij uiteindelijk 
met glans voor het eindexamen 
van zowel trompet, piano als 
MT. In datzelfde jaar nog nam 
Sander deel aan het ingangs-
examen voor trompet aan het 
Koninklijk Conservatorium 
van Brussel, waar hij sindsdien 
studeert bij Manu Mellaerts en 
in juni 2015 zijn masterdiploma 
haalde.
Sander studeert nu nog ver-
der aan het conservatorium te 
Brussel in de richting ‘concert-
musicus’ en voltooid er ook 
zijn lerarenopleiding. Om zijn 
kennis nog te verbreden, startte 
hij in september 2015 ook met 
het volgen van baroktrompet 
bij Niranjan Wijewickrema. 
En volgt hij nu ook privéles bij 

Guido Segers (solotrompet van 
de Müchner Philharmoniker).
Florestan Bataillie (°1992) is 
een jonge pianist met verschil-
lende muzikale interesses. 
Hij studeerde in 2010 voor pia-
no af aan de academie voor po-
diumkunsten te Gent in de klas 
van Luc van Loo met grootste 
onderscheiding en in 2011 voor 
muziektheorie (MT) aan de 
Academie voor Muziek, Woord 
en Dans te Tielt in de klas van 
Luc Bataillie eveneens met de 
grootste onderscheiding en de 
stadsmedaille. 
In juni 2010 werd hij toegelaten 
tot de pianoklas van Boyan Vo-
denitcharov aan het Koninklijk 
Conservatorium van Brussel. 
Hij studeert er tevens piano bij 
Hans Ryckelynck en kamer-
muziek bij Dirk Vermeulen. 

In Safety First - The Movie slepen 
bewakingsagenten Dirk Porrez, 
Simon ‘Smos’ Vos, Luc Turlinckx en 
Ingrid Porrez de job van hun leven 
in de wacht. Ze mogen de V.I.P. van 
een van de beste muziekfestivals ter 
wereld bewaken. Daar doet Luc een 
schokkende ontdekking die de hele 

Friendship in gevaar brengt. Discipli-
ne, Dedication & Friendship maar Sa-
fety First op Tomorrowland!

Regie: Tim Van Aelst
Met: Tom Van Dijck, Bruno
Vanden Broecke, Ben Segers,
Ruth Beeckmans

België – Avontuur/familie/fantasie – 2016 – 85 minuten België – 2015 – Komedie – 90 minuten

Theater & Woord 
De Spelerij 

Dinez in de sneeuw

Inleiding om 19.15 uur
in vergaderlokaal

1ste verdieping

Van de auteur van MARSMAN.

Klassieke muziek
Sander Kintaert & Florestan Batailli

Plankenkoortsconcert

zo 12.03.2017
11.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS: € 5,00

Familievoorstelling  
Het wolk

stof (4+)

Muziek  
STRIJKROVER

PLOOIEN (PREMIèRE)

Eddy Peremans is een mees-
ter-gitarist, met een lan¬ge staat 
van dienst. Al op jonge leeftijd 
volgde hij masterclasses in Sie-
na (Italië). Hij stichtte Trio 18, 
componeerde een kindermusical 
en arrangeerde voor bevriende 
muzikanten. Sinds 1991 is hij gi-
ta¬rist bij Jan De Wilde. Het sti-
muleerde hem om ook een eigen 
repertoire bijeen te schrijven. 
Als componist/singer-songwri-
ter maakte hij drie cd’s. ‘Pyro-
maan’, ‘Stilleven’ met Kries Roose 

en ‘Vier Maten’ met Kokher. 
Over ‘het kwaad’ dat deugd doet 
Bij Strijkrover laat Peremans 
zijn Nederlandstalige liedjes en 
gitaarcomposities fijntjes inkleu-
ren door een violiste (Saskia Van 
Keer) en een celliste (Renke Van 
Impe). Het resultaat is heerlijk 
driestemmig, intiem en warm. 
Hun programma heet ‘Plooi-
en’ en gaat over goed en kwaad. 
Hoe kwaad soms goed is, en hoe 
kwaad ook deugd kan doen (sic). 

The Theory of Everything ver-
telt het buitengewone verhaal 
van de briljante en gerenom-
meerde astrofysicus Stephen 
Hawking, zijn liefdesrelatie 
met Jane Hawking en zijn ge-
vecht tegen de ziekte ALS. 
De film is gebaseerd op de 
memoires Travelling to in-
finity: My Life with Stephen 
geschreven door Jane 

Hawking en is geregisseerd 
door Academy Award winnaar 
James Marsch.
Regie: Jane Hawking
Met: Eddie Redmayne, 
Felicity Jones, Charlie Cox, 
Emily Watson

United Kingdom – 2015
Liefde/Romantiek/Drama –
123 min.

Emma en Gerard komen 
elkaar na meer dan 50 jaar 
weer tegen. Ooit waren ze 
geliefden, maar het leven 
liep anders. Zij trouwde met 
zijn beste vriend. Vijftig jaar 
later vinden ze elkaar terug 
en worden opnieuw verliefd. 
Kan je aanknopen met wat 
je vijftig jaar eerder achter-
liet? Het verhaal van een 

overweldigende laatste lief-
de, beleefd met de intensiteit 
van de eerste. 

Regie: Cecilia Verheyden
Met: Chris Lomme, Jo De 
Meyere, Katelijne Verbeke, 
Charlotte De Bruyne 

België – 2016 – drama – 
108 minuten

W i j z i g i n g  l o c at i e :  S c h o u w b u r g  C C  D e  P l o m b l o m

Film
The theory of everything

Film
ACHTER DE WOLKEN

vr 17.03.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

wo 22.03.2017
14.30 uur
CC De Plomblom

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

do 30.03.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

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

Tijdens dit concert zal het 
rijke repertoire van Noord-
kaap, Monza en Meuris 
grondig aangepakt worden. 
Dat betekent: klassiekers  à 
volonté, maar ook nieuw 
werk. Begeleid door zijn 
uitmuntende liveband speelt 
Meuris een ruim twee uur 
durende show die niemand 
onberoerd zal laten. Op het 
scherp van de snee, song 
voor song gemeend en au-
thentiek.

Stof is een beeldende voor-
stelling voor kinderen vanaf 
4 jaar over een kleurrijke we-
reld vol avontuur. Een simpel 
laken zet de fantasie van deze 
twee actrices aan het werk en 
het resultaat is een knotsgekke 
stoffen speeltuin waar elk kind 
in zou willen duiken. De was 
doen zal nooit meer hetzelfde 
zijn na het zien van deze voor-
stelling.

Muziek 
Meuris

Meuris in het Pluche

Familievoorstelling  
Het wolk

stof (4+)

Muziek  
STRIJKROVER

PLOOIEN (PREMIèRE)

Stijn Meuris: zang
Kris Delacourt: gitaar & toetsen

Bart Vanlierde: bas
David Hubrechts: gitaar

Antoni Foscez: drums

di 14.03.2017
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

spel: Lize Pede en Sarah Van Overwaelle
vormgeving: Astrid Michaelis en Sarah 

Van Overwaelle
muziek: Bert Van Wymeersch

coaching: Karolien Verlinden, Astrid 
Michaelis, Maxim Storms

lichtontwerp: Bram Waelkens
productie: Het WOLK

di 28.03.2017
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

Renke Van Impe:
cello en zang

Saskia Van Keer:
viool(eerste)

Eddy Peremans: teksten,
zang, gitaren



vorming
Breng kleur in je interieur   
De lesgeefster is architect én interieuradviseur. Vanuit 
haar brede ervaring en belangstelling wijdt zij ons in in 
de wonderlijke wereld van kleur. Ze toont o.a. hoe ver-
schillende ontwerpers kleur toepassen in verschillende 
stijlen. Je leert hoe je met kleur, contrasten en combi-
naties de sfeer en de ruimte kunt scheppen waarin jij je 
thuisvoelt.

Data: 4 sessies: dinsdag 14, 21, 28 maart en 18 april 
2017 van 19.00 uur tot 21.30 uur
Prijzen: € 42,00 (standaard), € 8,50 (sociaal tarief)
Begeleiding: Michèle Geerebaert
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang ver-
gaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem - Tel. 09 330 21 30, 
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
april 2017

do 06.04.2017
CAPRIOLA DI GIOIA Klassiek
Stabat Mater (G.B. Pergolesi)   

za 08.04.2017
PASSERELLE  Dans + Workshop
Gnosis & Waar

di 18.04.2017
D’ARDENNEN (16+) Film

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

zo 23.04.2017
MAX LAST   Familievoorstelling 
Duizend dingen achter deuren (7+)

do 27.04.2017
STEF BOS    Muziek 
Wereldwijd

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g
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Gedurende het eerste jaar zijn al meer 
dan 2.000 objecten in een tiental 

kerken geïnventariseerd en gefotografeerd. Het 
werk van de vrijwilligers leidt uiteindelijk tot 
een actuele inventaris, die wordt ingevoerd op 
de databank van Erfgoedinzicht  
(www.erfgoedinzicht.be).

Praktisch
> Personen die willen meewerken aan de 

inventaris van het religieus erfgoed van 
de Ninoofse parochiekerken, kunnen zich 
melden bij de erfgoedcel Denderland via 
erfgoedcel@aalst.be

denderLand zoekt VrijWiLLigers Voor 

inventariserinG  
reliGieUs erFGOeD

15

Het VerHaaL Van de ninooFse ‘oorLogsmeter’ moeder tiBUrCe in de

aCHtste ninOOFse OOrlOGsGazet
De nieuwe ninoofse Oor-

logsgazet heeft voor de 

derde keer een vrouw als 

centrale figuur.

Emilie De Mol, geboren in 
Ninove op 13 juli 1873, 

treedt als 22-jarige in de klooster-
orde van de Zusters van Liefde 
Jezus en Maria in Gent. Na enkele 

jaren besluit ze om naar Ceylon, 
het huidige Sri Lanka, te trekken. 
Ze wordt er als Moeder Tiburce 
overste van het klooster in Galle. 
Samen met haar medezusters 
zorgt ze er voor onderwijs en 
opvang van weeskinderen. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was ze oorlogsmeter van tiental-
len Ninoofse soldaten. Ze stuurde 
haar metekinderen aan het front 
brieven en pakjes. Haar adres 
zat in die pakjes. Zo konden de 
soldaten terugschrijven om haar 
te bedanken en kwam er vanaf 

1917 een bijzondere cor- 
respondentie op gang.  
Moeder Tiburce stierf in Sri Lanka 
op 30 januari 1945. Zij kreeg in 
Ninove een straatnaam. 

Praktisch
De Ninoofse Oorlogsgazet, een 
uitgave van de Erfgoedraad, is 
te koop in het stadhuis, het oud 
stadhuis, de bibliotheek en  
Standaard Boekhandel. Ze kost  
1 euro.      

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
blog: http://ninove14-18.weebly.com

een vergeten vaandel 
In elke parochiekerk, groot of klein, vind 
je bijzondere collectiestukken. Tijdens het 
voorbije jaar kwamen ook in onze regio 
dergelijke collectiestukken naar boven, vertelt 
vrijwilliger Jos Depryck: “Bij het inventariseren 
in de OLV Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken 
stootten we onderaan in een kast, opgerold 
en bedekt met stof, op een oud vaandel. In 
vorige inventarissen wordt er nergens naar 
dit vaandel verwezen, waardoor de herkomst 
van het object wat mysterieus is. Jammer ge-
noeg is het collectiestuk in erbarmelijke staat. 
Doordat deze opgerold werd opgeborgen, 
is de verf nu op ontelbare lijnen gebroken. 
Voorlopig hebben we het vaandel opge-
vouwen (zodat het geschilderde medaillon 
niet geplooid is) in een kast in de sacristie 
en wordt er bekeken waar en hoe het in de 
toekomst beter bewaard kan worden.”      

Meer info? Erfgoedcel Denderland,
erfgoedcel@aalst.be, 053 72 36 36
www.erfgoedceldenderland.be.

sinds een jaar zijn een vijf-

entwintigtal vrijwilligers aan 

de slag in de kerken van de 

erfgoedregio Denderland. ze 

inventariseren alle religieuze- 

en erfgoedobjecten die zich in 

parochiekerken in aalst, Den-

derleeuw, erpe-Mere en lede 

bevinden. in de loop van 2017 

zal de groep ook in de ninoofse 

kerken aan de slag gaan.

HELp JIJ NINOVE EEN 
FAIRTRADEsTAD TE 
WORDEN?
Stad zoekt vrijwilligers om  
een faire stad te worden

De stad draagt eerlijke handel een warm hart 
toe en heeft de ambitie om van Ninove een 
Fairtradegemeente te maken. Het label ‘Fairtra-
degemeente’ is een titel die aangeeft dat een 
stad of gemeente en haar inwoners eerlijke 
handel hoog in het vaandel dragen en er ook 
effectief werk van maken. Lokale bedrijven en 
verenigingen, restaurants en cafés, scholen en 
instellingen, verenigingen, geïnteresseerde Nino-
vieters, jong en oud: iedereen kan helpen om de 
titel Fairtradegemeente binnen te halen. 

Infoavond

De stad wil een trekkersgroep in het leven 
roepen om een Fairtradegemeente te worden. 
Interesse? Kom dan op 14 maart om 20 uur 
naar de infoavond in het oud stadhuis (Oud-
strijdersplein 6).

Wil je deel uitmaken van deze  
trekkersgroep, stuur dan een mailtje naar 
liesbet.vanhove@ninove.be.

Meer in
fo

dienst ontwikkelingssamenwerking 
liesbet.vanhove@ninove.be
054 31 32 48
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De kogel is door de kapel: 

de Hospitaalkapel in de 

Burchtstraat 44 wordt het 

nieuwe onderkomen van 

de dienst toerisme. 

Jarenlang werd er gewerkt 
aan een dossier om een 

nieuwbouw te realiseren aan 
de Dender ter hoogte van ’t 
Oeverstekske. Echter: de (ruime) 
subsidie voor toeristische ont-
haalinfrastructuur waarop het 
stadsbestuur via Toerisme Vlaan-
deren rekende, werd geschrapt. 
Daarom was het zoeken naar een 
waardig alternatief. Na het afwe-
gen van voor- en nadelen van een 
aantal opties werd de oplossing 
gevonden in de Hospitaalkapel 
van de OCMW-site.  
De kapel werd al jarenlang niet 
meer gebruikt voor erediensten 
en een herbestemming drong 
zich op. Het dossier kwam 
recent in een stroomversnelling 
en in enkele maanden tijd werd 
de kapel omgevormd tot een 
digitaal en verfrissend toeristisch 
bezoekerscentrum.

ontwijding
In oktober 2016 werd de 
‘ontwijding’ of ‘onttrekking aan 
de eredienst’ gevraagd aan de 
bisschop van Gent, enkele weken 
later werd deze toegestaan, mede 
dankzij de vlotte samenwerking 
met Ninoofs pastoor Vandaele 
en de zusters der Heilige Harten 
van Ninove.

restauratie
De barokke kapel uit 1763, be-
schermd als monument sinds 30 
december 1976, is eigendom van 
de stad Ninove. In 1994 vond er 
een buitenrestauratie plaats maar 
ook het interieur wacht op een 
grondige restauratie (waarvan het 
principe werd goedgekeurd in ge-
meenteraadszitting van juni 2011). 
Het zal zeker nog een aantal jaren 
vergen vóór de nodige subsidies 
van de overheid kunnen worden 
bekomen en het restauratiedos-
sier kan worden uitgevoerd.

toeristisch centrum
Intussen werd de kapel -met 
het nodige respect voor haar 
oorspronkelijke bestemming- 

ingericht als toeristisch bezoe-
kerscentrum. Alle ingrepen zijn 
omkeerbaar: de constructie 
binnenin staat los van de muren, 
nergens werd aan de structuur 
geraakt. Met de nieuwe functie 
van de kapel krijgt dit historische 
gebouw een nieuwe invulling. 
Met gebruik van beeldschermen, 
projectie, decors en zoveel meer 
krijgt de dienst toerisme een 
volledig nieuw (digitaal) kleedje. 
De ligging is ideaal: tussen de 
Dender waar heel veel fietsers 
en wandelaars voorbijkomen en 
de historische binnenstad. Hier 
worden binnenkort bezoekers 
professioneel ontvangen en 
kunnen ze kennis maken met 
alle toeristische en cultuurhisto-
rische aspecten van de stad. Ook 
de stadsreuzen vinden er hun 
nieuwe thuis.

De kapel behoorde tot het hospi-
taal van Ninove. In vroeger tijden 
bekommerden de hospitaal-
zusters zich om de behoeftigen 
en de passanten. In deze tijden 
hebben wij daarvoor  
andere manieren, 
daartoe wordt 

later ook het sociaal huis 
opgericht vlakbij de kapel. De 
dienst toerisme zal er zich in de 
toekomst kunnen ‘ontfermen’ 
over de nieuwe passanten, de 
toeristen.

nieuwsgierig naar 
het nieuw toeristisch 
bezoekerscentrum in 
de Hospitaalkapel?
Vanwege de verhuis naar de 
nieuwe locatie is de dienst toe-
risme gesloten van woensdag  
1 tot en met zaterdag 11 maart.

Opendeur 

Op zondag 12 maart is er in de 
Hospitaalkapel opendeurdag van 
10 uur tot 16 uur.
Vanaf maandag 13 maart is de 
dienst er opnieuw open voor het 
publiek.      

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

adres vanaf 13 maart: 
Burchtstraat 44, Ninove

ninOve 
HeeFt ziJn 
tOeristisCH 
BezOeKers-
CentrUM

Openingsuren  
toeristisch bezoekerscentrum

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur
> dinsdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten
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Ontdek alle acties
op indevuilbak.be.

17

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

lente-
sCHOOnMaaK 
in De staD 
doe mee tUssen 
18 en 26 maart!

Genoeg van al dat zwerfvuil langs de weg? een propere 

buurt om in te leven, spelen, wandelen en fietsen, dat wil-

len we toch allemaal? Ook in 2017 trekken we in de lente 

weer samen de straat op om onze wegen en bermen te 

bevrijden van al dat zwervend vuil. 

Zin om samen met je vereniging, buurtcomité of een aantal 
vrienden een handje toe te steken om je buurt weer wat 

mooier en properder te maken? Dat kan! Je werkt niet enkel aan een 
beter en aangenamer leefmilieu, je kan er nog een leuke geschenkbon 
aan overhouden ook!

Praktisch 
Kies zelf een straat of de omgeving die je tussen 18 en 26 maart zal 
opruimen en laat dit liefst vóór 10 maart weten aan de dienst leefmilieu. 
Vermeld bij inschrijving wie, wanneer, waar en eventueel met hoeveel 
mensen er zal opgeruimd worden.

Voor de deelnemers voorziet de stad gratis zwerfvuilzakken, fluo-vestjes, 
afvalgrijpers en handschoenen. Het opgeruimde zwerfvuil wordt op 
vooraf afgesproken plekken verzameld zodat het kan opgehaald worden 
door de mensen van de technische dienst. 

Beloning
Tijdens de acties krijgen de deelnemers een lekkere 
ontbijtkoek. Bovendien krijgen groepen van minstens 
10 personen achteraf nog een 
mooie beloning als dank voor 
zo veel enthousiasme. 
Voor een traject van 
minstens 1,5 kilometer is 
er een geschenkbon 
van 50 euro en 
voor een traject 
van minimum 
3 kilometer een 
bon van 100 euro. 
Het reglement 
en het aanvraag-
formulier kan je 
krijgen bij de dienst 
leefmilieu.      

toeristisCH seizoen 2017

Noteer alvast deze data in je toeristische agenda!

> Zondag 23 april:  
 Straatnaamwandeling, start Hospitaalkapel Ninove om 14 uur
> Zondag 21 mei:  
 Fietstocht (30 km), start Café Uilenspiegel in Aspelare, vrije start 

tussen 13 uur en 14 uur
> Zondag 11 juni:  
 Ontbijtwandeling in de binnenstad. Vóór de wandeling koffie en 

koffiekoek in de Hospitaalkapel (tussen 9 uur en 10 uur), start wan-
deling om 10 uur. Vooraf inschrijven!

> Zondag 16 juli:  
 Wandeling in Voorde, start: kerk Voorde om 14 uur
> Zondag 20 augustus: 
 Wandeling in Okegem, start: kerk Okegem om 14 uur
> Zondag 17 september: 
 Autovrije zondag. Twee wandelzoektochten: lange wandelzoek-

tocht (12 km), vrije start tussen 10 uur en 13 uur en korte wandel-
zoektocht (5 km), vrije start tussen 14 uur en 15 uur

> Zondag 24 september: 
 Tweemolenwandeling, start: Molen ter Zeven Wegen Denderwin-

deke om 14 uur

oProeP Prijs toerisme 2017 
VVV-ninoVe VzW

De Prijs Toerisme wordt sinds 1989 jaarlijks uitgereikt aan een 
verdienstelijk iemand die uitstraling aan onze stad bezorgde 

in het voorbije jaar. Welke organisatie, publicatie, evenement, vereniging, 
persoon… bracht Ninove in 2016 op een of andere manier in het mid-
delpunt van de belangstelling? De winnaar ontvangt een oorkonde met 
daar bovenop 500 euro! Je kan jezelf of iemand anders kandidaat stellen. 
Doen!

Vorig jaar ging de Prijs Toerisme naar Ninofmedia. Alle andere winnaars 
vind je terug op www.ninove.be.

inschrijvingsformulier
Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden 
op www.ninove.be (‘inschrijvingsformulier VVV Prijs Toerisme’ ingeven 
in de zoekbalk) of afhalen bij de dienst toerisme vanaf maandag 
13 maart (op het nieuwe adres in de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44).
Stuur tegen ten laatste vrijdag 28 april een gemotiveerde en gedocu-
menteerde kandidatuur naar het secretariaat van de 
VVV-Ninove vzw, Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, Ninove.      
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spORTACTIVITEITEN

Activiteiten voor senioren

Vast wekelijks aanbod in ‘t Sportstekske:
>  seniorenturnen: iedere maandag  

van 15 uur tot 16 uur
>  curvebowls: iedere maandag en vrijdag  

van 14 uur tot 16uur
>  kubbs: iedere donderdag  

van 14 uur tot 16 uur 
>  badminton: iedere donderdag  

van 15 uur tot 16 uur
> cursus linedance: 8, 15, 22, 29 maart  

van 9.30 uur tot 11 uur

Deelnameprijs: 1,80 euro/beurt
De lessen vinden plaats in de turnzaal van de 
sporthal

>  senioren zwemparty in zwembad De Kleine 
Dender: 16 maart, 15 uur tot 17 uur

Leuke en sportieve zwembadactiviteiten voor 
50-plussers. Aansluitend een kop koffie met 
een stukje taart in het Zwemkaffee. 
Prijs: 6 euro/persoon (inclusief koffie en taart)
Inschrijven:  -  aan de balie van zwembad 
  De Kleine Dender
  - 054 33 40 64
  - via mail: zwembad@ninove.be
  - in de sporthal

Noteer in je agenda

>  sportyweek: 18 tot 21 april  
van 9 uur tot 12 uur

 Op het programma: drums alive, linedance, 
conditietesten, gym, wandeling, badminton, 
balsporten…

 Vooraf inschrijven bij de sportdienst is 
gewenst en kan tot 18 april.

>  smaakzoektocht, 29 april 
 5de smaakzoektocht met een korte en 

langere wandeling, waarbij het sportieve 
gekoppeld wordt aan het toeristische.

 Vooraf inschrijven bij de sportdienst is 
noodzakelijk en kan tot 24 april.

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

insCHrijVen 
CULinaire markt 

ninOMUnDO

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

De dienst integratie organiseert op 
zaterdag 3 juni voor het vijfde jaar 

op rij NinoMundo, een multicultureel festival 
in het centrum van de stad. 
Het is een dag met leuke muziek, vrolijke dans 
en een gezellig terras. Maar NinoMundo is 
vooral bekend om het lekkere eten. Op de uit-
gebreide culinaire markt kan je nieuwe dingen 
proeven uit de hele wereld.

Wil je de culinaire tradities van jouw cultuur 
delen met andere Ninovieters? Kan je goed 
koken? Heeft jouw thuisland lekkere typische 
gerechten? Schrijf je dan snel in voor de 
culinaire markt van NinoMundo 2017! Deelne-
men aan de culinaire markt kan alleen, met 
familie, met vrienden of als vereniging. 

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan vanaf woensdag 15 maart via 
www.ninove.be/Ninomundo-2017. Opgelet, 
het inschrijvingsformulier komt pas vanaf 
19.30 uur online. Hulp nodig bij het inschrij-
ven? Kom dan op woensdag 15 maart tussen 
19.30 uur en 22 uur naar het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove.
De plaatsen zijn beperkt, snel inschrijven is de 
boodschap.      

© Eva Boels

© Marc Verlodt - Vlaamse ouderenraad

vOGelGrieP
Op 1 februari werd een eerste 

besmetting van het vogelgriep-
virus ontdekt bij een hobbyhouder in de 
gemeente Lebbeke. Onmiddellijk werden een 
aantal voorzorgsmaatregelen genomen die 
ook hobbyhouders van pluimvee en andere 
vogels in gans België treffen. Deze maatregelen 
worden in de eerste plaats genomen om alle 
in gevangenschap gehouden vogels maximaal 
te beschermen tegen vogelgriep.

Welke zijn deze  
voorzorgsmaatregelen?

> je moet al je pluimvee en vogels ophokken 
of afschermen. Het afschermen kan gebeu-
ren door je dieren op te sluiten in hun hok 
of in een gebouw. Het is ook mogelijk om 
de dieren buiten te houden, op voorwaarde 
dat hun terrein of een deel van het terrein 
zowel langs de zijkanten als langs boven 
met gaas of netten afgesloten wordt van 
wilde vogels. 

> de dieren moeten afgeschermd gevoederd 
worden. Daarbij mag geen onbehandeld 
oppervlaktewater gebruikt worden.

> markten, verzamelingen en andere evene-
menten met pluimvee en/of andere vogels 
van verschillende houders zijn verboden.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 
10 maart en zullen verlengd worden indien 
het risico blijft. Mocht daarentegen het risico 
in tussentijd sterk afnemen, dan kunnen zij 
vroeger opgeheven worden.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen benadrukt dat er geen 
risico is voor de consumptie van pluimvee-
vlees en eieren.

Meer info? 
FAVV, www.favv.be, 0800 99 777.      
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geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

Wachtdiensten
apothekers via geowacht

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

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

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

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met 
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft, 
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.
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WORD BLOEDGEVER: 
OOK JOUW BLOED 
REDT LEVENs

> Dinsdag 14 maart: Appelterre, zaal Pax, 
Appelterre Dorp 13

> Woensdag 15 maart: Ninove, cultuurcen-
trum De Plomblom, Graanmarkt 12

> Vrijdag 17 maart: Meerbeke, De Linde, 
Gemeentehuisstraat 42 

> Vrijdag 24 maart: Outer, Buurthuis De Pal-
lieter, Smid Lambrechtstraat 100

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

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

VLAANDEREN FEEsT!
VAN 1 t/m 11 JULI

Op zoek naar een (vakantie)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, 054 51 53 77 

secretariaat@ocmw.ninove.be, 

VACATUREs

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Wil je, samen met vele anderen, organisatiepart-
ner worden van Vlaanderen Feest? Dat kan!

Vlaanderen Feest! integreert elk jaar twee 
weekends (de eerste twee voorafgaand aan de 
Vlaamse feestdag van 11 juli) in de vaste peri-
ode van de 11-daagse. Daardoor loopt de editie 
2017 via een openingsweekend (30 juni t.e.m.  
2 juli) verder over een Vlaamse feestweek van  
4 tot 10 juli, met het orgelpunt op dinsdag 11 juli.

Vraag je Feestcheque

Wil jij als bewonersgroep, straat-of wijkcomité 
tijdens Vlaanderen Feest! een lokaal initiatief 
organiseren, dan kom je in aanmerking voor 
een optie op een feestcheque tot 170 euro.
Kandideren kan vanaf 11 maart en uiterlijk tot 
einde april via www.vlaanderenfeest.eu. 

KOM Op TEGEN KANKER
Gratis busvervoer  
Familiedag Kom op tegen Kanker

Op zaterdag 27 mei organiseert De Water-
groep haar familiedag ten voordele van Kom 
op tegen Kanker.

Gratis busvervoer
Is het moeilijk om je te verplaatsen naar de 
familiedag, dan kan je op- en afgehaald wor-
den door de bus. Inschrijven kan van 1 maart 
tot 15 april bij de dienst sociale zaken, 054 31 
32 45, sociale.zaken@ninove.be.

Meer info en tickets?
De Watergroep, Nederwijk 263, Ninove. 
054 32 38 11, sdc.denderstreek@dewatergroep.be, 
www.dewatergroep.be/familiedag.

Ninove Middagstad 1.000 km  
Kom op tegen Kanker

Op 28 mei is Ninove ook middagstad voor 
de 1.000 km van Kom op tegen Kanker. 
Meer info lees je in de volgende 
Ninove Info en op www.ninove.be.

WEGEN- EN RIOLERINGsWERKEN IN  
DE WEGGEVOERDENsTRAAT EN DREEFsTRAAT
De stad voorziet dit najaar wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en Dreefstraat.
Voorafgaand aan deze werken zal De Watergroep de watertoevoerleidingen vernieuwen en zullen 
nutswerken door Eandis, Telenet en Proximus uitgevoerd worden.
Deze nutsleidingenwerken zullen starten op 13 maart en gebeuren gefaseerd. Onder voorbehoud 
van gunstige (weers)omstandigheden zijn de werken beëindigd in augustus 2017.

Tijdens de eerste fase (tot Pasen) zijn er werken in de Mallaardstraat-Oude Kaai. Er zal dan weinig 
hinder zijn voor het verkeer. Na Pasen zal er echter enkel plaatselijk verkeer mogelijk zijn, hande-
laars en zelfstandigen blijven bereikbaar. De omleidingen worden op dit moment uitgewerkt, en 
kan je lezen in de volgende Ninove Info. 

Meer in
fo

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

Elke zaterdag 
Pop-up Voorleessessies

> Wat? Voorleessessies rond het 
thema van de jeugdboeken-
maand M/V/X voor kinderen 
van 4 tot 8 jaar.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 11 uur tot 11.30 uur
> Wie? Bib Ninove

1 maart tot 31 maart 
Jeugdboekenmaand

> Wat? Tentoonstelling acade-
mie voor beeldende kunst en 
bibspel (6-12 jaar)

> Waar? Bib Ninove
> Uur? Tijdens de openinsguren 

van de bib
> Wie? Bib en academie  

beeldende kunst

1 maart 
Beeldende cursus kinderen

> Wat? Cursus verdeeld over 
4 avonden in sessies van 
anderhalf uur. Beeldend aan de 
slag, opbouwen van een beeld, 

toepassen van textielverharder, 
toepassen in 3D en op canvas. 

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

> Wie? l’arte creatief atelier

1 maart 
Voorleesuurtje:  
Het Wilde Wilde Westen

> Wat? Een gratis voorleesuurtje 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar. 
Aansluitend knutselen rond 
het thema. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Van 14.30 uur tot 15.30 uur
> Wie? Bib Ninove

4 maart 
Kindercarnaval

> Zie p. 4.

5 maart 
Carnaval

> Zie p. 4.

5 maart 
Kermis Ninove

6 maart 
Maandagavondstoet  
carnaval en gouden  
wortelworp

> Zie p. 4.

7 maart 
Sluiten van carnaval

> Zie p. 4.

9 maart 
Creatief: Lente Decoratie

> Wat? Een mooi ontwerp 
maken met lentebloemen.

> Waar? Tito,  
Aalstersesteenweg 22, Ninove

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? FeMma Pamel

Elke donderdag van  
9 maart tot 30 maart 
Lezing: Het graf van  
Petrus - Archeologie 

> Wat? Lezing over de archeolo-
gie in de Sint-Pietersbasiliek in 
Rome door P. Jos Janssens s.j

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 16 uur 
> Wie? Davidsfonds 

10 maart 
Infoavond: type 2 diabetes

> Wat? Wat is diabetes type 2 
en hoe moet een behandeling 
gestart worden bij diagnose? 

> Waar? Woonzorgcentrum 
Klateringen, Centrumlaan 173, 
Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Diabetesliga afdeling 

Aalst - Ninove - Geraardsbergen

11 maart 
Jazzin’Ninof

> Wat? Jazz & Pop Bende in 
concert

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

11 maart 
Infosessie: Rugpijn

> Wat? Tijdens deze infosessie 
komt Dokter Martens toelich-
ten hoe rugpijn kan ontstaan, en 
wat er kan aan gedaan worden. 

> Waar? Buurthuis Hofstad, 
Nederhasseltstraat 33, Aspelare

> Uur? 14 uur
> Wie? Ruggensteun vzw

12 maart 
Opendeurdag toeristisch 
bezoekerscentrum

> Wat? Maak kennis met de 
nieuwe locatie van de dienst 
toerisme

> Waar? Hospitaalkapel,  
Burchtstraat 44, Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 16 uur
> Wie? Dienst toerisme

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

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

UitKalenDer

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

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

Staat het logo van Vlieg bij een 
activiteit? Dan is dit een activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 
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11 en 12 maart 
Kevertreffen

> Wat? Honderden keverauto’s 
en -busjes uit geheel Europa 
zakken af naar de binnenstad

> Waar? Stadscentrum
> Uur? Zaterdag van 10 uur tot 

zondag 16 uur
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

Elke dinsdag van 14 maart 
tot 18 april 
Cursus: Breng kleur in je 
interieur

> Wat? Je leert hoe je met kleur, 
contrasten en combinaties de 
sfeer en de ruimte kunt schep-
pen waarin jij je thuisvoelt.

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

> Uur? Telkens van 19 uur tot 
21.30 uur  

> Wie? Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender vzw

14 maart 
Infoavond  
Fairtrade-gemeente

> Wat? Infoavond Ninove als 
Fairtradegemeente

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Dienst ontwikkelings-

samenwerking

14 maart 
Film ‘Her’

> Wat? In ‘Her’ wordt Joaquin 
Phoenix verliefd op de stem 
van zijn computerbesturings-
systeem. Een ongewoon lief-
desverhaal over de vraag: wat 
is de betekenis van emoties in 
het digitale tijdperk? 

> Waar? Cinema Central,  
Lavendelstraat, Ninove

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

17 maart  
België modern, 1960 - heden

> Wat? Thema-avond filatelie en 
erfgoed 

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove

17 maart 
Kookles voor mannen

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

> Waar? Hof ter beke, Beekstraat 
6, Nederhasselt

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

Kerksken

17 maart tot 20 april 
Foto-expo Memisa

> Wat? Foto-expo van Lieve 
Blancquaert

> Waar? Foyer cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? Tijdens de opningsuren 
van De Plomblom

> Wie? Bib Ninove

18 maart 
Tweedehandsbeurs

> Wat? Verkoop van tweede-
handskledij en speelgoed voor 
kinderen. 

> Waar? P.T.I.Centrumlaan 160, 
Ninove

> Uur? Van 13 uur tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove
 
19 maart 
Nationale Wandeldag in 
Meerbeke 

> Wat? De wandelingen lopen 
voor het grootste gedeelte 
door het Neigembos. 

> Waar? Startplaats: trefcentrum 
De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 
Meerbeke

> Uur? Van 8 uur tot 15 uur
> Wie? KWB Meerbeke

19 maart 
Verjaardagsconcert  
10 jaar Bram & Lennert

> Wat? Bram & Lennert vieren 
hun 10 jarig bestaan in gepaste 
stijl met een eenmalig en uniek 
live-concert. Gastoptreden van 
Wim Soutaer & Willy Sommers.

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

> Uur? 15 uur
> Wie? Jeroenevents

21 maart  
De muziekgeschiedenis 
vanaf de Middeleeuwen 
tot de 20e eeuw

> Wat? Interactief verhaal over 
de muziekgeschiedenis van de 
Middeleeuwen tot de  
20e eeuw door muziek- 
pedagoge Krista De Kinder.

> Waar? Trefpunt Winnik,  
Bokkendries, Denderwindeke

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds  

Denderwindeke

21 maart  
Nacht van de  
Geschiedenis ‘Muziek’

> Wat? Lezing over de evolutie 
van popmuziek.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds Outer 

21 maart 
Dag tegen racisme

> Wat? Babbelbox waar je je me-
ning kwijt kan over vooroorde-
len en racisme

> Waar? Dinsdagmarkt Ninove
> Uur? Van 9 uur tot 12 uur
> Wie? Jeugddienst

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

22 maart 
Wandeling in Lessen

> Wat? Wandeling met carpoo-
ling in Lessen o.l.v. Eric  
De Saedeleer

> Waar? Samenkomst: plein aan 
de Twijnster, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove

24 maart 
Lezing: Beter samenleven 
met je hond

> Wat? Leer beter omgaan met 
je viervoeter.

> Waar? Praktijkruimte Kwispel-
turig, Elisabethlaan 30, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Kwispelturig

29 maart 
Paaseierenraap

> Wat? Paaseieren rapen samen 
met de paashaas

> Waar? IBO ’t Kadeeken, 
Parklaan 13 A, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? IBO ‘t Kadeeken

30 maart 
De zwangerschap, een 
boeiende periode

> Wat? Workshop over de 
zwangeschap en de  
ontwikkeling van je baby

> Waar? De Plomblom,  
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Victo vzw



Bij ons mag u service en oplossingen 
op uw maat verwachten

*zonder medisch doel Hoorcentra

Vind meer informatie over onze hooroplossingen 
op www.amplifon.be.

Maak nu een afspraak op 054 50 35 05.

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

Gezien 
op TV

Geniet van een GRATIS
HOORTEST* naar aanleiding
van de Internationale
Dag van het Gehoor
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•  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 

vita organiseert op de atletiekpiste in ninove een start-
2run-sessie vanaf dinsdag 21 maart om 19 uur. Dezelfde 
dag starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 kilome-
ter. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zon-

der prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begelei-
ding door ervaren jogbegeleiders is voorzien op vaste uren 
op dinsdag, donderdag en zondag. Op dinsdag 14 maart 

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

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

rug. als de jogger achteraf wil aansluiten bij de vita-jogkern 
moet bijkomend 35 euro betaald worden voor lidmaatschap 
tot 31 oktober 2017. Ook hier wordt in begeleiding voorzien.

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

jeugdatletiek ninove
Trainingen (vanaf de leeftijd van zes jaar):  

elke dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.  
Jeugd, geboren in 2007 en 2006 begint om 18.45 uur.

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

naar 5 km
infodag dinsdag 14 maart

Van 0 naar 5 km of 
joggen naar 10 en 15 km50 jaar huwelijk

René Waegeman, geboren op 1 maart 1946,
met Yolande Delen, geboren op 26 mei 1946.
Gehuwd op 11 maart 1967.
Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
André Vanderroost, geboren op 11 november 1930,
met Juliana De Vos, geboren op 20 januari 1932.
Gehuwd op 1 maart 1957.
Wonend in Appelterre.

+100-jarigen
Joanna Cardoen
Geboren op 8 maart 1916.
Wonend in Appelterre.
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     Ontdek vandaag de badkamer van morgen

Gouden
Batibouw
deals
tot
einde
maart !

Ten Beukenboom 18 Appelterre

sanitair - verwarming - ventilatie 
Toonzaal open ma-vrij 10-18 u; zat 9-17 u

www.paepens.be



Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

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








Kanaal Veronove

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

NU 
ColleCtie 2017 

aan 
laNCeerprijs! 

NU 
ColleCtie 2017 

aan 
laNCeerprijs! 

MRT17.indd   1 10-2-2017   11:47:49


