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De start-up: voor ondernemers met lef
De burgemeester blikt vooruit
Uniek: de dieren- en natuurbegraafplaats

DE VLEMINCK JAN
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RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST
Philippe - Danny
Leningen vergelijken
bij 25 banken?
Dat is kinderspel!

Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

• 100% onafhankelijk
• begeleiding van A tot Z
• gratis hypotheek.expert

hypotheek.winkel Ninove
Onderwijslaan 45 bus 8 9400 Ninove
Tel. 054 69 01 01 Gsm 0472 66 44 52
ninove@hypotheekwinkel.be
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• Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten en
waterputten
• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
• Camera-onderzoek, op vraag van de klant met opname op
USB stick
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie- & benzineafscheiders,
carwashslib, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Geurdetectie
20/12/16 15:42

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be
054 32 18 75 - 0479 84 02 83 - www.devleminckjan.be

0800 62 332

WWW.VEELOO.BE

OF KOM TESTRIJDEN

TESTCENTER TE NINOVE

LANGEMUNTSTRAAT 8
OPENINGSUREN WINTER: dinsdag van 9u tot 16u
en zaterdag van 13u tot 16u of OP AFSPRAAK.

STADHUIS NINOVE
CENTRUMLAAN 100 • 9400 NINOVE
054 31 32 33 • WWW.NINOVE.BE
OPENINGSUREN PUBLIEKSDIENSTEN
> maandag
> dinsdag
> woensdag
> donderdag
> vrijdag

voormiddag
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur

namiddag
gesloten*
gesloten*
14 - 16 uur
16 - 19.45 uur
gesloten

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

* 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.
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VOOR ALLE INFO

Volg ons op
Twitter - @stadNinove
Facebook - www.facebook.com/stadninove
Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief
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“HET BESTUURSAKKOORD IS GROOTS, MAAR
REALISEERBAAR”
BURGEMEESTER TANIA DE JONGE BLIKT VOORUIT OP 6 JAAR BESTUUR
Is Ninove een goede stad om in te
wonen? Ja. Ninove leeft en bloeit. Kan
het beter? Zeker. Het móet ook beter.
Daarvan is burgemeester Tania De
Jonge sterk overtuigd. Het bestuursakkoord dat ze samen met haar ploeg
samenstelde, bevat 18 domeinen
waarop de volgende jaren sterk wordt
ingezet.
De grote media-aandacht van begin januari
heeft enkele punten van het akkoord belicht,
maar het gaat veel breder dan wat in de pers
aan bod kwam. Burgemeester Tania De Jonge:
“Zoals je overal kon lezen, is veiligheid een heel
belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe
bestuur. Er komt meer blauw op straat en we
gaan extra investeren in gemeenschapswachten. Het cameranetwerk in de stad wordt
uitgebreid, de politie krijgt bodycams, en ga zo
maar door."
Verbinden en samenbrengen
"Maar samenleven gaat om veel meer dan veiligheid. Onze ploeg wil vooral verbinden, mensen samenbrengen. En dat zal anders moeten
dan vroeger het geval was. Ninove wordt nu
eenmaal een voorstad van Brussel, we mogen
daarvoor onze ogen niet sluiten. En natuurlijk
brengt dat de nodige angst, ongerustheid en
spanningen met zich mee. Harmonieus samenleven wordt dan ook een
van de grootste uitdagingen
"Onze
van de komende decennia. En
daar zetten we sterk op in.”

“Wat we zeker gaan doen, is naar de wijken en deelgemeenten trekken en luisteren”

onder meer de kinderarmoede aanpakken,
sterk inzetten op huiswerkbegeleiding en het
aanbod aan sociale huisvesting vergroten.
We vinden ook dat sommige groepen, zoals
alleenstaande ouders met kinderen, daarbij
voorrang moeten krijgen. En we moeten bij
sociale huisvesting meer
oog hebben voor een
ploeg wil
gezonde mix."

vergeten dat we met Doorn Noord het meest
ecologische en duurzame industrieterrein van
Vlaanderen aan het bouwen zijn.”
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Durven investeren
“En als er één woord is dat we heel duidelijk
willen onderstrepen in ons bestuursakkoord,
dan is het wel investeren. Vandaag heeft onze
stad weinig of geen schulden, wat uitzonderlijk
is in Vlaanderen. En dat is goed, maar we moevooral verbinden,
Winkel- en horecabeten ook durven investeren. Al gaan we dat
Stadsmariniers
mensen
leving vergroten
natuurlijk niet blindelings doen”, verduidelijkt
“Wat we de komende maanTania De Jonge. “Samen met de ondernemers,
“En Ninove moet vooral
samenbrengen”
den en jaren zeker gaan doen,
een stad zijn waar het
het middenveld, de oppositie, maar vooral
is naar de wijken en deelgefijn is om te wonen. Daar spelen natuurlijk
met de inwoners willen we de komende
meenten trekken en luisteren. Luisteren naar
verschillende factoren een rol. Onze stad
maanden werken aan een ‘strategisch pact
de vragen en verzuchtingen van de inwoners.
moet bijvoorbeeld betaalbaar blijven en goed
voor Ninove’. Met dit ‘pact’ gaan we naar de
Het stadsbestuur moet dichter bij de mensen
bereikbaar. Het verkeer op de ring moet dus
hogere overheden op Vlaams, federaal en
staan”, besluit de burgemeester. “Daarom wilvlotter en het parkeerbeleid moet sowieso
Europees niveau en vragen we hun financilen we ook werken met stadsmariniers, zoals
vereenvoudigd worden. De
ële hulp. Ja, onze plannen zijn
ze in Rotterdam doen. Dat zijn stadsmede"We moeten groots, maar ook realiseerbaar.
handelskern willen we dan
werkers die de straten in trekken en in gesprek
weer autoluw maken, zodat
durven investeren" We maken Ninove klaar voor de
gaan met de bewoners. Zijn er vragen of prowe de winkel- en horecabeletoekomst.”
blemen, dan zoeken de mariniers meteen naar
ving kunnen vergroten. Maar je maakt een
een oplossing. Heel kordaat en doelgericht. Ze
stad ook aangenamer door meer groen en
beschikken dus ook over de nodige bevoegdmeer parkoppervlakte te creëren, dus ook
heden om dit te doen. Én ze kunnen mensen
dat staat in ons plan. En nu we het toch over
in een probleemsituatie doorverwijzen. Want
groen hebben; Ninove krijgt voor het eerst
ook dat is een punt dat ons nauw aan het
een schepen voor klimaat. Een stad van onze
hart ligt. Iedereen in onze maatschappij moet
grootte verdient dat. Laten we trouwens niet
dezelfde kansen krijgen. We willen daarom
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MAAK KENNIS MET HET NIEUWE STADSBESTUUR

VOORSTELLING SCHEPEN

Van links naar rechts: Katie Coppens, Tania De Jonge, Henri Evenepoel, Joost Arents, Michel Casteur, Veerle Cosyns, Marc Torrekens, Wouter Vande Winkel en algemeen directeur Bart Baele

Een overzicht van de schepenen en
hun bevoegdheden:
Tania De Jonge (Open vld)
De burgemeester is bevoegd voor integrale
veiligheid (brandweer, politie, noodplanning),
burgerzaken, dienstverlening, aan- en verkoop
van stadseigendommen, jeugd en secretariaat
(incl. rechtszaken)
Katie Coppens (Samen)
Schepen van financiën, ruimtelijke ordening
en stadsontwikkeling, dierenwelzijn en
begraafplaatsen
Joost Arents (Onafhankelijk)
Schepen van personeel, preventie en welzijn
op het werk, onderwijs en kinderopvang, ICT
en digitalisering (inclusief GIS), archief, logistiek
en patrimonium
Michel Casteur (Open vld)
Schepen van economie en werk, parkeerbeleid,

toerisme, Europese aangelegenheden, technische uitvoeringsdienst en landbouw
Wouter Vande Winkel (Samen)
Schepen van openbare werken en mobiliteit,
leefmilieu en klimaat, energie en
nutsvoorzieningen
Marc Torrekens (Open vld)
Schepen van sport en evenementen
Henri Evenepoel (Open vld)
Schepen van communicatie, bibliotheek,
cultuur, erfgoed, academie voor muziek,
woord en dans en beeldende kunst
Veerle Cosyns (Samen)
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale
dienst
Schepen van sociale zaken (sociale tewerkstelling, gezondheidsbeleid, ontwikkelingssamenwerking, vrijwilligersbeleid, gelijke kansen,
sociaal wonen en huisvesting, integratie,
armoedebestrijding, kinderwelzijn), ouderenzorg en relaties met besturen van de eredienst

STAD + OCMW =
ÉÉN ORGANISATIE
De stad en het OCMW vormen sinds begin
dit jaar één organisatie. Hierdoor maakt elk
lid van de gemeenteraad ook deel uit van
de ‘raad voor maatschappelijk welzijn’ (de
vroegere OCMW-raad, zeg maar). De gemeenteraad is sinds kort dus ook bevoegd voor de
maatschappelijke dienstverlening voor onder
meer ouderen en sociaal kwetsbare inwoners.
Het samenvoegen van beide raden zorgt in
ieder geval voor een efficiënt en geïntegreerd
lokaal sociaal beleid.
De gemeenteraad zal zich uiteraard niet
buigen over individuele sociale dossiers, zoals
de toekenning van een leefloon. Dit wordt
behandeld door het ‘bijzonder comité voor de
sociale dienst’. Dergelijke dossiers werden vroeger behandeld door de geheime vergaderingen
van de OCMW-raad.
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De nieuwe gemeenteraadsleden
legden op 3 januari de eed af. In het
nieuwe stadsbestuur herkennen we
heel wat vertrouwde gezichten, maar
toch ook enkele nieuwkomers.

Meer

kabinet burgemeester
burgemeester@ninove.be
054 31 32 33

5

IS DE
START-UP
BINNENKORT
VAN JOU?

De start-up wordt begeleid door Pascale
Van Den Eynde van Value Partners. Dit
bedrijf deed eerder al gelijkaardige projecten in Knokke-Heist en Lier.

Kan de zaak na afloop van de huurovereenkomst in de start-up blijven?
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Pascale: “De duur van de huurovereenkomst met de stad kan je zelf bepalen en
varieert van 4 maanden tot 1 jaar. Maar
Waarom start Ninove met een startupstore?
die termijn verlengen is niet mogelijk.
Pascale: “Je kent wellicht
We willen dat het pand
ook iemand in je familie “Innovatieve winkel- de komende jaren continu
of vriendenkring die
nieuwe start-ups ontvangt,
concepten krijgen dus blijven is geen optie.
al jaren met het idee
rondloopt om een
Maar we hopen dat de
voorrang”
winkel te openen, maar
handelaars na de start-up
de stap niet durft te zetten. Wel, voor
de smaak te pakken hebben en verhuizen
hen is er de start-upwinkel. De stad zorgt
naar een ander pand in het centrum.
voor een kant-en-klaar winkelpand in het
Ook dan geeft de stad een financieel
centrum dat voor een heel schappelijke
duwtje in de rug. Kies je bijvoorbeeld
prijs gehuurd kan worden. Zo blijven je
voor een handelspand of een horecazaak
kosten en risico’s als zaakvoerder beperkt,
die al een tijdje leegstaat, dan kan je
maar kan je toch checken of die droom
onder bepaalde voorwaarden een premie
haalbaar is.”
ontvangen. De stad ondersteunt trouwens niet alleen startende ondernemers,
Hebben jullie een bepaald type winkel
ook als ervaren zaakvoerder kan je een
in gedachten?
premie aanvragen als je je zaak renoveert.
Pascale: “Innovatieve winkelconcepMet al die maatregelen wil Ninove de
ten krijgen voorrang, dat spreekt voor
handelskern verder versterken. En dat is
zich. Maar het moet ook een zaak zijn
nodig, want doordat we online shoppen,
die het potentieel in zich heeft om te
kopen we anders dan pakweg twintig
groeien. Het mag geen pop-up worden,
jaar terug, en dat heeft zijn gevolgen voor
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onze winkelstraten. Dat stellen we niet
alleen hier vast, maar in heel Europa. Met
projecten als de start-upwinkel willen we
de nieuwe dynamiek die in de handelskern
leeft, verder doortrekken.”

Interesse?

Je vindt meer info over de start-up
op www.ninove.be/start-upwinkel.
Ook het formulier om je kandidaat
te stellen, kan je daar downloaden.
Twijfel je nog? Later dit voorjaar
organiseert de stad een infoavond,
waaraan een inspiratiesessie wordt
gekoppeld. Zodra de datum gekend
is, vind je hem op de webpagina van
de start-up én op de Facebookpagina
van de stad.
Ben je ondernemer en wil je meer
weten over de premies van de stad?
Ga naar www.ninove.be/premiesvoor-ondernemers.

o

waarvan nu al vaststaat dat hij binnen zes
maanden zal sluiten. Neen, de start-up
moet een opstapje zijn om een boeiende
handelszaak op te starten. We hopen ook
dat de zaak creatieve ondernemers aantrekt, die Ninove nog sterker op de kaart
kunnen zetten als shoppingstad. Het zou
toch fantastisch zijn, mochten we nóg
een winkelconcept hebben dat uniek is
voor de regio?”
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Droom je er al jaren van om een
toffe winkel te openen? Stel je
kandidaat voor de start-upwinkel
aan het Oudstrijdersplein. Het
pand zal er piekfijn bij staan als
je binnen een aantal maanden de
sleutel ontvangt, het enige waar
de stad nog op wacht, zijn jouw
creativiteit en ondernemingszin.

Meer

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

DE DIEREN- EN NATUURBEGRAAFPLAATS:
NIET ZOMAAR EEN KERKHOF

vaak een stadstuintje of een terras. Daar is
Het vraagt wat verbeelding om begin februari
geen plaats meer voor een begraafplek en
een groene oase te zien in het net aangeeen kruisje. Deze ruimte is daar het perfecte
legde park. De inheemse bomen, planten en
alternatief voor.”
bloemen hebben tijd en warmte nodig om tot
bloei te komen. Maar de zaden zijn geplant en
de paden zijn aangelegd, net zoals tuinarchiSpiegelvijver
tect Koen Bevernage en z’n team tekenden.
“Het was een bijzonder project voor ons, want
“Toch hebben we deze plek niet enkel
we mochten een plan tekenen voor een parkje
bekeken als begraafplaats. In het midden
dat tegelijk ook dierenbegraafplaats én natuurvan het terrein is er een langgerekte vijver,
begraafplaats is. Natuurbegraafplaatsen zoals
een spiegelvijver, zoals we hem noemen. Dit
deze, waar je begraven
waterelement scheidt de dierenwordt in een composbegraafplaats van het urnenveld,
"Het
kerkhof
nodigt
uit
teerbare urne, zie je nog
maar wil vooral ook de bezoekers
niet vaak in Vlaanderen. tot een moment van van het kerkhof naar deze plek
Maar ook stedelijke
leiden voor een moment van
dierenbegraafplaatsen bezinning of een wan- bezinning of een wandeling. De
zijn op één hand te
deling"
paden die tussen de groenperkjes
tellen”, zegt Koen. “Al
liggen, nodigen daar zeker tot
zullen andere steden snel volgen."
uit. De ruimte heeft dus heel uiteenlopende

Voortrekker Nederland
"In Nederland zie je trouwens al veel vaker
begraafplaatsen voor dieren. Ze vervangen de
kruisjes die we vroeger in onze tuin zetten als
er een huisdier overleed. Het verdriet moet
een plaats krijgen. Maar we leven vandaag
compacter dan dertig jaar terug. Toen hadden we een boerderij of een grote tuin, nu

functies, die toch één geheel vormen”, gaat
de zaakvoerder van het Ninoofse Pomona
verder. “Het is trouwens niet de bedoeling dat
elke overledene een grafmonument krijgt. Het
zullen discrete gedenkplaten worden, die een
mooi geheel vormen met het groen. We baseerden ons hiervoor op de grote oorlogsgraven die je in de Westhoek ziet. Zo’n omgeving
straalt gewoon sereniteit uit. En dat is toch
belangrijk op een plek als deze.”

WIST JE DAT …
> de plek te bereiken is via de ingang aan de wijk
Groeneweg? In de haag van het kerkhof werden
verschillende doorgangen gemaakt, zodat
de dieren- en natuurbegraafplaats ook van hieruit
toegankelijk is.
> je terechtkan bij de dienst burgerzaken als je
meer wil weten over het begraven van dieren of
het gebruik van composteerbare urnen voor de
natuurbegraafplaats?
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Naast het kerkhof van Ninove vind je sinds kort een parkje
van 1 hectare met bankjes en een vijver. Niets bijzonder, zou
je denken. En toch is deze plek een unicum in Vlaanderen.

Koen Bevernage op de dieren- en natuurbegraafplaats,
naast het kerkhof van Ninove

Meer

dienst burgerzaken
burgerlijke.stand@ninove.be
054 31 32 58
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HEB JIJ DE VAKANTIEBROCHURE VOOR KINDEREN AL?

Vakantieaanbod voor kinderen
in 1 brochure

‘Vakantie in Ninove’. Je leest er het aanbod van
de jeugddienst, sportdienst, buitenschoolse
kinderopvang ’t Kadeeken en Huis van het Kind
tijdens de schoolvakanties. Ook organisatoren
zoals Tsjaka vzw, Panta Rhei vzw, Showbeest
vzw, speelplein Wenteka (Denderwindeke) en
Hobbes (Appelterre) presenteren hun aanbod in
deze brochure. Je vindt er een handig overzicht
per vakantie, met leeftijdsaanduidingen.

Ben je voor je kind op zoek naar een
toffe, sportieve en speelse manier om de
schoolvakanties door te brengen? Dan blijf
je in Ninove niet op je honger zitten. Naast
voetbal- en atletiekstages, sport- en dansmixweken en BMX-kampen voor sportievelingen,
zijn er kampen voor showbeesten, musicalsterren en kleine hobbykoks. Er zijn zelfs
themakampen voor kleuters die door de
teletijdmachine reizen. Kinderen ouder dan 6
jaar kunnen dan weer de tijd van de Vikingen
herbeleven.

⊲ Ontving je dit handige boekje nog niet? Vraag
ernaar bij de stadsdiensten.
⊲ Bekijk je liever een digitale versie? Die vind je
op de websites van de stad, het Sociaal Huis en
de jeugddienst.
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Huis van het Kind verzamelde het vakantieaanbod voor kinderen in de handige brochure

TOURNÉE
MINÉRALE 2019:
ben je er klaar voor?

Huis van het Kind
huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
0477 98 15 45

Februari zonder alcohol
Schrijf je vandaag nog in en drink samen met
andere stadsgenoten een maand lang geen
alcohol. Je lichaam krijgt zo de tijd om te
recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn heel wat voordelen aan
verbonden: sommige mensen slapen beter,
anderen hebben meer energie, je werkt ermee
aan een gezonder gewicht … Kortom, je voelt
je gewoon beter in je vel.

Na het overdonderende succes van vorig jaar
slaan De DrugLijn en de Stichting tegen Kanker
weer de handen in elkaar voor een nieuwe
‘Tournée Minérale’. De campagne roept op om
in februari 2019, voor het eerst of opnieuw, 28
dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

#Ninovealcoholvrij2019
Surf naar www.tourneeminerale.be
en schrijf je in bij het team Stad Ninove.
Als beloning voor je inschrijving, schenkt de
stad je een Tournée Minérale gadget. Inspireer
anderen en post via sociale media foto’s van
je alcoholvrij alternatief met #ninovealcoholvrij2019.
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Alcohol: geen onschuldig product
Een glas wijn bij het eten, een pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de routine. Het is dan ook zo gezellig en bovendien
allemaal onschuldig, niet? Toch zijn er heel wat
risico’s aan verbonden. Alcohol heeft, ook als je
weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in
het lichaam en hangt samen met ongeveer 200
verschillende aandoeningen.

Meer

De stad geeft het
goeie voorbeeld!
De stad roept alle
gemeenteraadsleden
én medewerkers op om
zich in te schrijven voor
Tournée Minérale. De
medewerkers en raadsleden die de uitdaging
aangaan en deze tot een
goed einde brengen, ontvangen een alcoholvrije
beloning! Ook onder de
carnavalsgroepen loopt
een wedstrijd: wie tijdens
het carnavalsjaar op één
van zijn activiteiten een
mocktail maakt, maakt
kans op een prijs van 150
euro.

team welzijn
welzijn@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45
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Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
Zuid-Oost-Vlaanderen
goedroen.lammens@zov.be
0499 57 84 91
februari 2019 Ninove

TAALSPEELBAD, HET PERFECTE
OPSTAPJE VOOR ANDERSTALIGE
KINDEREN
De stad organiseert sinds 2011 een
Taalspeelbad voor kinderen. In de
beginjaren namen er 26 kinderen deel.
Vandaag ontvangt het Taalspeelbad
30 kinderen in de krokusvakantie en
60 kinderen in de zomervakantie.
Silvie van Huis van het Kind vertelt.

fo

Meer

in

In 2019 is er een Taalspeelbad
in de krokusvakantie en in
de zomervakantie. Kinderen
worden doorverwezen naar
het Taalspeelbad via de school.
Je kan dus niet rechtstreeks
inschrijven. Meer info vind je
via Huis van het Kind (Bevrijdingslaan 7) of de school
van je kind (basisscholen in
Ninove).

“Elke editie nemen kinderen tussen 5 en 12 jaar
deel aan de activiteiten in en rond jeugdcentrum De Kuip. Zoals de naam laat vermoeden,
is het Taalspeelbad een onderdompeling in het
Nederlands op een speelse manier. Zo wordt
het Nederlands meer dan alleen een schooltaal
voor de kinderen. Een hele week lang organiseren monitoren activiteiten in kleine groepjes.
We spelen spelletjes, er wordt geknutseld,
gezongen, gedanst en gesport. We gaan ook
eens op uitstap naar de bib, kopen fruit op de
markt of gaan langs bij de brandweer.”

Wat willen jullie bereiken met het
Taalspeelbad?
“Het Taalspeelbad laat kinderen Nederlands
oefenen én leert hen Ninove beter kennen.
We willen er als stad voor zorgen dat kinderen die thuis weinig of geen Nederlands
horen en spreken tijdens de vakanties, een
goede start maken op school na de vakantie. We werken daarvoor nauw samen met
de scholen. Maar uiteraard ligt de nadruk
op spelen. De hoofdzaak is dat de kinderen
zich goed voelen en dat ze in een veilige
omgeving het Nederlands kunnen oefenen,
maar ook fouten mogen maken.”

Huis van het Kind
huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
0477 98 15 45

DAG VAN DE ACADEMIES:
KOM NAAR DE KUIP!

in
fo

In de academie voor beeldende en audiovisuele kunsten
maken ze op zaterdag 23 februari tijd voor jou! De deuren
van de ateliers aan de Parklaan 1 staan van 9 uur tot 17
uur wijd open. Je kan bij de tekenaars je postkaart drukken,
meehelpen bij kant en textiel of mee bouwen aan een
grote zandloper.

Meer

GABK
GABK@liedekerke.be
0470 21 11 89
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OMLOOP HET NIEUWSBLAD
VERKEERSREGELING
Zaterdag 2 maart komt Omloop Het Nieuwsblad naar Ninove. De
eindmeet ligt dit jaar niet op de Halsesteenweg, maar in het centrum
van onze stad! De renners komen aan op de Onderwijslaan! Op zondag 3
maart is het aan de beurt van de wielertoeristen. Wij geven je hier alvast
graag de verkeersmaatregelen voor vrijdag 1 en zaterdag 2 maart mee.
Vrijdag 1 maart en
zaterdag 2 maart
Onderwijslaan
- Vanaf vrijdag 9 uur tot zaterdagavond (einde afbraak): parkeerverbod
langsheen beide zijden
- Van vrijdag 9 uur tot 15 uur en van 19 uur tot zaterdagavond (einde
afbraak): verkeersvrij tussen Centrumlaan, Bevrijdingslaan en Burchtstraat
Zaterdag 2 maart
⊲ Krepelstraat
- Vanaf 8 uur tot einde wedstrijd: parkeerverbod langs beide zijden
- Van 12.30 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting
Denderwindeke
⊲ Edingsesteenweg
Van 12.30 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting Ninove
⊲ Leopoldlaan
Van 12.30 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting
Elisabethlaan
⊲ Elisabethlaan
Van 12.30 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting
Den Dollar

- Vanaf 12.30 uur tot einde wedstrijd: verkeersvrij tussen
Oudstrijdersplein en Bevrijdingslaan
⊲ Molendenderstraat / Polderbaan
- Vanaf 8 uur tot einde wedstrijd: parkeerverbod langs beide zijden
- Vanaf 12.30 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting
Vuurkruisersstraat
⊲ Ameiveld
Vanaf 12.30 uur tot einde wedstrijd: verkeersvrij tussen
Geraardsbergsestraat en Polderbaan (uitgezonderd plaatselijk verkeer)
⊲ Bevrijdingslaan
- Vanaf 8 uur tot einde afbraak: parkeerverbod
- Van 12.30 uur tot einde wedstrijd: verkeersvrij
⊲ Burchtstraat
Vanaf 8 uur tot einde wedstrijd: parkeerverbod tussen Onderwijslaan en
Dender
⊲ Brusselstraat
Vanaf 12.30 uur tot einde wedstrijd: parkeerverbod tussen Parklaan en
Pollarestraat (zijde onpare huisnummers)
⊲ Despauteerstraat
Vanaf 12.30 uur wordt de rijrichting
omgedraaid, verkeer enkel
toegelaten in de richting van de
Graanmarkt
⊲ Doorsteek tussen Graanmarkt
en Koepoortstraat
Van 12.30 uur tot einde wedstrijd:
verkeersvrij. Het verkeer komende
uit de Koepoortstraat kan wegrijden
via de Despauteerstraat

⊲ Centrumlaan
- Vanaf 8 uur tot einde wedstrijd: parkeerverbod tussen Elisabethlaan en
Bevrijdingslaan (kant PTI) en tussen Bevrijdingslaan en Oudstrijdersplein
(beide zijden)
- Vanaf 8 uur tot einde wedstrijd: eenrichtingsverkeer richting
Elisabethlaan

o
in
f

Praktisch
De vrijwilligersbeurs vindt plaats in maart in trefcentrum De Linde in
Meerbeke. De exacte datum en meer info kan je opvragen bij het
vrijwilligersloket.

februari 2019 Ninove

in
f

o
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Het vrijwilligersloket wil een doorverwijzer zijn naar organisaties in
Ninove die op zoek zijn naar of werken met vrijwilligers. Heb jij binnen
jouw organisatie één of meerdere vacatures? Of kan je het hele jaar door

nr. 2 •

• dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82 (verkeersmaatregelen)
• www.omloophetnieuwsblad.be

extra helpende handen gebruiken? Zak af naar de vrijwilligersbeurs, richt
er een infostand in over jouw organisatie en werking, en ga rechtstreeks
in gesprek met kandidaat vrijwilligers! Wil je een stand voor je organisatie? Laat het vooraf weten via vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be
(inschrijven is verplicht).

Op zoek naar vrijwilligerswerk in Ninove? Dan ben je niet alleen.
Heel wat mensen zijn op zoek naar vrijwilligerswerk maar weten niet wat
voor vrijwilligerswerk er is en welk vrijwilligerswerk hen het beste zou
liggen.
Het vrijwilligersloket organiseert daarom in maart een vrijwilligersbeurs.

10

NINOVE
OMHELST
DE OMLOOP

FC19_AFFICHE_OHN_NINOVE_594x420.indd 1

Meer

GEZOCHT:
STANDHOUDERS ÉN
BEZOEKERS VOOR
VRIJWILLIGERSBEURS

ZAT 02.03.19

Meer

Sociaal Huis, Vrijwilligersloket
vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.bee
0470 31 75 92
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WO 06.02.2019
CINECLUB LUCIFER
PATERSON (JIM JARMUSCH)
TICKETS TER PLAATSE
INLEIDING OM 19U45

PRO

ZA 09.02.2019
ZO 10.02.2019
JEROEN EVENTS
BRAM & LENNERT - DANSEN
WWW.JEROENEVENTS.BE
0486 99 61 56

A

ZA 23.02.2019
JEROEN EVENTS
GUIDO BELCANTO
ZO GOED ALS ALLEEN
WWW.JEROENEVENTS.BE
0486 99 61 561

MM

DO 21.02.2019
WOUTER DEPREZ
LEVEND EN VERS
WWW.COMEDYSHOWS.BE

GRA

TE GAST

DE PLOMBLOM

VR 01.02.2019

SVEN DE LEIJER

ZA 02.02.2019

STAN VAN SAMANG

DI

DE KOE

05.02.2019

LAATSTE TICKETS
UITVERKOCHT

VR 15.02.2019

LAIKA EN HET NIEUWSTEDELIJK

DI

FILM: A CASA TUTTI BENE

19.02.2019

WO 20.02.2019

MICHEL WUYTS EN GEERT VANDENBON

VR 22.02.2019

WOUTER DEPREZ

ZO 24.02.2019

LES GUITARES MAGIQUES

WO 27.02.2019

NELLIE & CEZAR

DO 28.02.2019

REVUE BLANCHE EN STEFAN HERTMANS

UITVERKOCHT

F EB

2019

A
MM
GRA

PRO

STA
NV

SVEN DE LEIJER

ANG OT
SAM SCHO
AN OP DE

Sven de Leijer is content. Om allerlei redenen.
Oké, hij zit nog altijd met een klein hoestje, en die aannemer
belt maar niet terug, maar hij mag niet klagen. Sterker nog:
Sven wil niet klagen. Want hij is ook dankbaar.
Dat zal hij de avond zelf wel herhalen, tenzij hij het vergeet.
Herinner hem er dan zeker aan! En omdat hij erop staat dat
het niet alleen zijn avond wordt, maar ook en vooral die van
de toeschouwers, is hij zeer benieuwd waarover het publiek
het graag wil hebben. Als DJ kent hij namelijk het belang van
verzoeknummers.
Dus stuur maar door naar: info@simpletone.be.

CHT!

02.

VR
22.

ZA

TS

CONTENT

02

O
UITVERK

TICKE
LAATSTE

VR 01.02
20.00 uur · CC De Plomblom
TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00
VP: € 12,80

02
OCHT!

UITVERK
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de KOE

KS H O P
VOORAF: WORInschrijven workshop:

LAIKA EN
HET NIEUWSTEDELIJK

.be

ccbalie@ninove

ZIGZAGKIND (8+)
Voor zijn bar mitswa – zeg
maar de joodse versie van
de ‘plechtige communie’ –
moet de 13-jarige Nono gaan
logeren bij een oude oom.
Geen feestje dus. Nono is diep
teleurgesteld. Hij wordt door
zijn vader en diens vriendin
Gaby op de trein gezet. Een
brief met ‘instructies’ voor
de reis krijgt hij net voor
het vertrek in de handen
geduwd. Dit is het begin van
een avontuur. Een avontuur
dat aanvangt met de vraag
‘wie ben ik?’ en dat via de
vreemdste ontmoetingen en

WHO’S AFRAID OF
VIGINIA WOOLF
Meer dan 50 jaar na datum is Edward Albee’s
tekst nog steeds even relevant, en de bewerking
van de KOE is nog steeds een mijlpaal in hun 30-jarige
bestaan. In het kader van het jubileumjaar van de KOE in
2019 mocht deze herneming van Who’s Afraid of Virginia Woolf
dan ook niet ontbreken!
Met Martha en George slaat Albee het ideaalbeeld van de ‘American Dream’
aan diggelen: twee gedesillusioneerde mensen die zich aan de sleur van
hun relatie trachten te onttrekken door het creëren van leugens en illusies.

DI 05.02
20.00 uur · CC De Plomblom

de meest onwaarschijnlijke
gebeurtenissen leidt tot de
onthulling van een groot
geheim in Nono’s leven.
Zigzagkind is het razend
spannende verhaal over de
grote levensvragen van een
jongere op de rand van de
volwassenheid. Laika en
het nieuwstedelijk slaan de
handen in elkaar voor een
energieke, meeslepende
muziektheatervoorstelling
waar je - ondanks de pijnvan-het-zijn die onderhuids
sluimert - vrolijk van wordt.

Bewerking: Jo Roets en Greet Vissers / Regie: Jo Roets
Spel: Esmé Bos, Lien De Graeve, Koen Janssen,
Gert Jochems, Stijn Vervoort, Ortál Vriend
Muziek: Ephraïm Cielen

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
- 26 jaar: € 7,00
VP: € 11,20

Van en met: Natali Broods, Peter
Van den Eede, Michael Vergauwen
en Tanya Zabarylo
Originele bezetting: Natali Broods,
Peter Van den Eede, Karolien De
Beck en Nico Sturm
Naar de tekst van: Edward Albee
Productie: de KOE

FAMILIEWORKSHOP
Maken jullie er graag een
volledige familieavond van?
Dan zijn jullie van harte welkom
op onze gratis workshop die
aansluit bij de voorstelling
Zigzagkind:
Een creatieve omkadering
over je wildste dromen en je
dierbaarste gewoonten.

VR 15.02

Voor kinderen vanaf 8 jaar
en hun (groot)ouders, die de
voorstelling bezoeken.
Aansluitend gratis maaltijd
voor deelnemers workshop.

TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 jaar: € 5,00
VP: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00/€ 6,00

18.00 uur:
Workshop
Zaaltje Bib
20.00 uur :
Voorstelling
CC De Plomblom

A CASA TUTTI BENE

MICHEL WUYTS EN
GEERT VANDENBON

ITALIË – COMEDY/DRAMA – 2018 – 105 MIN.
Een familie komt samen op een prachtig eiland om de bruiloft
te vieren van een oom en tante. Het feest is een succes maar
wanneer iedereen de volgende dag naar huis wil steekt er een
storm op waardoor de boot niet kan varen. Als de familieleden
langer samen vast zitten blijken er allerhande geheimen de kop
op te steken wat leidt tot grote spanningen.
Regie: Gabriele Muccino
Acteurs: Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino
en Stefania Sandrelli

DI 19.02
14.00 uur · 20.00 uur
CC De Plomblom

DAG & NACHT KOERS!
Al 25 jaar lang is wielerman Wuyts de
stem van de koers bij ons. Zijn
timbre en zijn taalgevoel maken hem
uniek. Met verhalen van voor en achter
de camera trekt hij in Dag & Nacht Koers!
door Vlaanderen.
Wuyts observeert en analyseert. Eens
journalist, altijd journalist. Hij praat vanuit
de buik van het peloton en kneedt koers
tot zijn eigen verhaal. Spits en verrassend:
“97 % van wat ik vertel is waarheid. Aan de
luisteraar om te ontdekken waar die 3 %
fantasie zit.”

WO 20.02
20.00 uur · CC De Plomblom
TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
VP: € 11,20

In Dag & Nacht Koers! trekt Michel Wuyts opnieuw op met Geert Vandenbon.
Rustbrenger én gangmaker. Gewapend met enkel een gitaar, versterken zijn
liedjes Michels woorden. Ze inspireren, ze laten dromen.
Bovenal is Dag & Nacht Koers! een geurige mix van hartige wielerverhalen
en inspirerende liedjes. Michel is de verteller van dienst, Geert de muzikant.

TICKETS: € 6,00
REDUCTIE: € 5,00
VP: € 5,00

LES GUITARES MAGIQUES
Les Guitares Magiques is een Belgisch trio van
doorwinterde muzikanten. Ze brengen vroege
jazz, blues en wereldmuziek uit het interbellum.
Verwacht Hawaiiaanse steelgitaren, bloedmooie en
spannende melodieën, maar ook typische swing en
Zuid-Amerikaanse walsjes en tango’s.
Raf Timmermans: National steelgitaar,
akoestische gitaar, mandoline, slack key, ukulele
Gijs Hollebosch: Hawaiian steelgitaar,
akoestische gitaar, mandoline, ukulele, tiple
Mathias Moors: contrabas

ZO 24.02

NELLIE & CEZAR
GEHEIMEN OP ZOLDER (1,5+)
Nellie en Cezar nemen jullie mee naar
hun leukste speelplek in huis: de zolder.
Ze nemen iedereen mee in een muzikale,
interactieve en soms wel spannende
voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar.
Lossen de kids, samen met Nellie en
Cezar, het mysterie van de ‘geheimen op
zolder’ op?
Kunnen ze een geheim bewaren? Shtt...
vertel het vooral niet verder...
Cast: Charline Catrysse, Leendert De
Vis, Lisa De Groote
Producent: Theaterhuis Banann

AANSLUITEND IB
IN DE B
ACTIVITEITEN REET
MET MEET & G

WO 27.02
14.30 uur · CC De Plomblom
TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 jaar: € 5,00
VP: € 9,00
GEZINSBOND: € 8,00/€ 4,00

11.00 uur
TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 jaar: € 7,00
VP: € 11,20

DO 28.02
20.00 uur
O.L.Vr. Lichtmiskerk Lieferinge
Lieferingeplaats 1

LOCATIE:
Graanmarkt 14 bus 1
9400 Ninove

TICKETS: € 14,00
REDUCTIE: € 13,00
-26 jaar: € 7,00
VP: € 11,20

REVUE BLANCHE EN
STEFAN HERTMANS

SHELTER

Geen enkele kunstvorm is zo sterk met oorlogsvoering
verbonden als muziek. WOI in het bijzonder bracht een heel
aantal zeer geëngageerde composities voort die Revue
Blanche terug bij het publiek van vandaag wil brengen.
Dit programma wordt gebracht in samenwerking met
Stefan Hertmans die voorleest uit het alom geprezen en
bekroonde boek Oorlog en Terpentijn.
Werk van o.m. Debussy, Ravel, de Falla, Granados.

PIEKEREN HANTEREN KAN JE LEREN
VERANTWOORDELIJKE EDUCATIEVE MEDEWERKER YVES VAN REUSEL
MEDEWERKER ACTIVITEIT PATRICK DE DECKER

NOG OP
ZOEK NAAR

EEN
ACTIVITEIT
VOOR KINDEREN VAN 4 – 12 JAAR

TIJDENS DE PAASVAKANTIE?
CHECK:
WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

Waarom ben ik toch zo?’, ‘Waarom overkomt mij dat weer?’,‘ Wat zal die van mij vinden?’,
‘Waarom lukt mij dat nooit?’, ‘Wat zou daar achter zitten?’, ‘Zal het ooit nog goed komen?’… Word jij ook geplaagd door dergelijke piekervragen waarop met de beste wil van
de wereld geen sluitend antwoord te verzinnen valt? Waarschijnlijk heb je het al door
dat, alle goede bedoelingen ten spijt, het overgrote deel van de energie die piekeren
opslorpt niet naar de oplossing van het probleem gaat, maar naar het uitvergroten en
verdiepen ervan. Daarom is piekeren een ernstig energielek. Gelukkig is piekeren geen
ongeneeslijke ziekte. Piekeren is vooral een slechte gewoonte. In deze workshop wordt
naast een aantal praktische tips om te leren omgaan met piekeren ook een praktisch
werkbaar schema voorgesteld. We leren een aantal denkfouten identificeren. Daarmee
kan je aan de slag om de storende gedachten zelf aan te pakken.
MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8 - Max. aantal deelnemers: 15
DATUM: 4 SESSIES: dinsdagen 5, 12, 19 en 26 februari 2019 van 19.30 uur – 22.00 uur
PRIJZEN: € 40 – standaardprijs € 8 – sociale prijs
INFO & INSCHRIJVEN: www.vormingplus-vlad.be

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
 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.

ZAALVERHUUR
Contacteer Pieter Claessens: 054 34 10 01 of
pieter.claessens@ninove.be

VRIENDENPAS!
Ook dit seizoen wordt het abonnement
vervangen door de vriendenpas. Een
vriendenpas kost € 10,00 maar biedt je heel
wat voordelen:
 Je krijgt een fikse korting op de ticketprijs,
ook voor familievoorstellingen en films, en
dit tijdens het ganse seizoen. Hoe meer
voorstellingen je kiest, hoe voordeliger jouw
vriendenpas wel wordt.
 Je bent niet verplicht om meteen een
aantal voorstellingen vast te leggen. Je

kan één of enkele favoriete voorstellingen
boeken en nadien op eigen tempo andere
voorstellingen toevoegen. Je kan nu al
enkele voorstellingen kiezen, zonder direct
een jaar vooraf alles in te plannen.

TICKETS EN VRIENDENPAS ONLINE TE
KOOP
 Je kan vriendenpassen en tickets kopen
via de website www.ccdeplomblom.org. Hier
vind je ook een handleiding. Je kan nu ook
online zelf je plaatsen kiezen!

RESERVATIES
 Reserveren kan tijdens de openingsuren van
de balie ter plaatse of telefonisch op het
nummer 054 34 10 01.
 Reservaties moeten binnen de 14 dagen na
reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt
uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
 Voor voorstellingen georganiseerd door het
cultuurcentrum: +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.
(al deze tickets dienen vooraf gezamenlijk
afgehaald te worden)

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.

Volg ons op
facebook.com/CCDePlomblom

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

BIBNIEUWS
HOE MAAK JE EEN
PRENTENBOEK?
DE NINOOFSE SCHRIJFSTER
ANNEMIE VANDAELE VERTELT
De Ninoofse prentenboekschrijfster Annemie
Vandaele geeft op zaterdag 2 maart een boeiende workshop over haar boek ‘De kleine
grote kameleon’. Is je kindje tussen 4 en 6 jaar,
schrijf het dan vandaag nog in via
bib@ninove.be of 054 32 40 04, want het
aantal plaatsen is beperkt. Samen met Annemie lezen ze het boek, waarbij de schrijfster
vertelt hoe zo een prentenboek wordt
gemaakt. Aan het eind is er bovendien een
toffe opdracht.

De workshop van Annemie is het startschot
van de jeugdboekenmaand. Die staat dit
jaar in het teken van vriendschap. Na de
sessie rond ‘De kleine grote kameleon’, die
duurt van 10.30 uur tot 11.30 uur, barst het
startfeest van de jeugdboekenmaand los. In
het volgende nummer van Ninove Info krijg
je meer praktische info.

NELLIE EN CEZAR,
ZOWEL IN CC DE
PLOMBLOM ALS DE BIB

Na de voorstelling nog nagenieten met
de kinderen? Dat kan! Aansluitend kan
je in de bib terecht voor een superleuk
voorlees- en knutselmoment dat volledig
in het teken staat van Nellie en Cezar. Je
hoeft je hiervoor niet in te schrijven en
deelname is gratis.

Je kleuter kent ze vast wel, muis Nellie en kikker Cezar. Op woensdag 27 februari komen
ze naar cc De Plomblom. Nellie en Cezar
nemen ons mee naar hun leukste speelspel
in huis: de zolder! Verwacht je aan een muzikale, interactieve en soms wel spannende
namiddag waar je zoon of dochter ongetwijfeld van zal genieten.
De voorstelling richt zich tot kinderen
vanaf 2 jaar en start om 14.30 uur. Meer info,
prijzen en tickets vind je terug op de website
van cc De Plomblom.

De voorleesuurtjes van het voorjaar zijn
gekend! Het principe blijft hetzelfde: er wordt
een halfuurtje voorgelezen en nadien een halfuurtje geknutseld. De voorleesuurtjes worden
georganiseerd voor kinderen van 3 tot 6 jaar,
maar uiteraard is iedereen welkom.

Noteer volgende data in je agenda:
> Zaterdag 2 februari om 10.30 uur
> Woensdag 6 maart om 14.30 uur
(krokusvakantie)
> Woensdag 10 april om 14.30 uur
(paasvakantie)
> Zaterdag 4 mei om 10.30 uur
> Zaterdag 1 juni om 10.30 uur

Wil je je dochter, zoon, kleindochter, …graag
inschrijven voor één of meerdere van deze
voorleesuurtjes? Mail naar bib@ninove.be of
bel 054 32 40 04.

in
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VOORLEESUURTJES
IN DE BIB

Meer

bib
bib@ninove.be
054 32 40 04
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SPORTSNACK IN HET STEDELIJK
BASISONDERWIJS
Zit je kind in het 3e, 4e en 5e leerjaar van een stedelijke basisschool?
Dan het kan deelnemen aan naschoolse sport, die de school en de
sportdienst samen aanbieden.
De eerste reeks Sportsnack start in basisschool Windekind in Denderwindeke en vindt plaats op dinsdag 5, 12, 19 en 26 februari van 16.30
uur tot 17.30 uur.
Waar vindt de Sportsnack nog plaats?
> In basisschool De Oogappel in Appelterre op donderdag 14, 21, 28
maart en 4 april, van 16.30 uur tot 17.30 uur.
> In basisschool De Lettertuin in Ninove op dinsdag 23, 30 april en 7 en
14 mei, van 16.15 uur tot 17.15 uur.

Zin om valentijn in een unieke sfeer te vieren? Zwembad De
Kleine Dender wordt op donderdag 14 februari omgetoverd tot
een relaxparadijs met sfeerverlichting. Na een zwoele duik in de
baden kan je in ‘t Zwemkaffee genieten van een drankje (fruitsap
of cava), eventueel in combinatie met een tapasbord.
Praktisch
> Valentijnszwemmen op donderdag 14 februari van 17.30 uur
tot 20.30 uur
> Vrij zwemmen is mogelijk aan de gewone toegangsprijzen
> Zwemmen in combinatie met een drankje: 7 euro p.p.
> Zwemmen in combinatie met een drankje en een tapasbord:
11 euro p.p.
> Info en details over de inschrijving: surf naar de facebookpagina
jjjjvan Zwembad De Kleine Dender.
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Je betaalt voor de Sportsnack een spo(r)tprijs van 2,50 euro/beurt
(UiTPAS met kansentarief: 1,50 euro/beurt).

VALENTIJN IN OF ONDER WATER

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

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

WERKEN WEGGEVOERDENSTRAAT
De werken in de Weggevoerdenstraat zitten in de laatste fase. Hierdoor
is het kruispunt Weggevoerdenstraat – F. Tavernestraat onderbroken.
Als gevolg hiervan:
•
is de F. Tavernestraat doodlopend richting Weggevoerdenstraat.
Woon je in de F. Tavernestraat of de Elisa Van Caulaertstraat of wil
je de parking van het station bereiken, dan rijd je vanop de ring
best via de Vinkenstraat - Doornweg.
•
blijft het tweerichtingsverkeer tijdelijk behouden in de Fernand
Tavernestraat.
•
blijft de gewijzigde rijrichting van de Abdijstraat (Weggevoerdenstraat richting Kloosterweg) momenteel behouden.
•
kan je als bewoner van de Weggevoerdenstraat (tussen F. Tavernestraat en Aalstersesteenweg) en de Abdijstraat (deel tussen
Kloosterweg en Abdijpoort) je woning bereiken via de Aalstersesteenweg/Albertlaan.

Het kruispunt blijft toegankelijk voor voetgangers en fietsers (met de
fiets aan de hand). Kom je van de Weggevoerdenstraat en wil je naar het
station, dan kan je via de Fernand Tavernestaat en de voetgangersbrug
het station bereiken.
Eindfase
In de loop van de maand februari wordt het nieuwe wegdek aangelegd.
Het einde van de werken is voorzien begin maart (onder voorbehoud
van gunstige weersomstandigheden). De handelaars blijven bereikbaar
tijdens de werken.
Meer info
Je kan het project volgen via www.aquafin.be>particulieren>waar
werken we?. Hier lees je alles over de vorderingen van de werken, de
planning, fasering en wegomleggingen.

RENOVATIE DENDERBRUG KONING BOUDEWIJNLAAN
Van 18 maart tot eind november 2019
renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer
de Denderbrug op de Koning Boudewijnlaan in
Ninove (N28).
Wat zal er gebeuren?
•
Vernieuwing bovenbouw
•
Nieuwe asfaltverharding en waterdichting,
brugdekvoegen, brugranden en brugleuningen
•
Aan de onderzijde: betonherstellingen en
aanbrengen beschermende coating
De renovatiewerken worden uitgevoerd in 2
fases.

nr. 2 •

Fase 2: renovatie brug richting Meerbeke
Vanaf begin augustus wordt het verkeer
via 2 doorsteken in de middenberm op 1
tegenovergesteld rijvak (huidig rijvak richting
Aalst) gezet.

Fietsers
Tijdens de renovatiewerken wordt het fietsverkeer vanaf het kruispunt Brusselsesteenweg/
Koning Boudewijnlaan en Nederwijk in beide
rijrichtingen omgeleid via Meerbekeweg Fabriekstraat - Désiré De Bodtkaai - Oude Kaai
- Mallaardstraat - Nederwijk.
Voorbereiding werken
In de loop van februari zullen de doorsteken in
de middenberm van de N28 gemaakt worden.
Dit gebeurt ’s nachts.
Meer info?
www.wegenwerken.be/Ninove
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Fase 1: renovatie brug richting Aalst
Deze werken hebben plaats vóór de zomer.
Het verkeer langs de Koning Boudewijnlaan
zal via 2 doorsteken in de middenberm op 1
tegenovergesteld rijvak (huidig rijvak richting
Meerbeke) worden gezet.
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STAPPEN, ZOEKEN, HERDENKEN, ONTDEKKEN

“Wist je dat een groot stuk van het
domein van het Zandbergse kasteel
De Lalaing op het grondgebied van
Ninove ligt? Zo behoort de ‘Motte’, de
vroegmiddeleeuwse verdedigingsheuvel
op het domein, tot Denderwindeke”,
vertelt Danny De Saedeleer van de dienst
toerisme. “De graaf stelt zijn domein
maar zelden open voor het publiek, maar
voor onze wandeling op 5 mei maakt hij
graag een uitzondering. Normaal gezien
zal hij de wandelaars ook zelf rondleiden,
wat toch bijzonder is.”

Rufijn was daar gewoon té groot
op het programma, net als de erfvoor. Dat zegt wel wat over de
goedwandeling, die dit jaar focust
Deze kasteelwandeling, met start
man.”
op de oude stielen en ambachten.
in Pollare, is één van de tien tra“Maar we herdenken ook Rufijn
jecten die de dienst dit jaar voor
De Decker, die vorig jaar op 2 mei
je uitstippelt. “En elke wandeling
overleed. Rufijn maakte geen deel
is uniek, in die zin dat onze gidsen
Je vindt de activiteitenkalender
uit van de VVV Ninove vzw, maar
telkens een nieuw traject uitstipvan de dienst toerisme op www.
weinig Ninovieters waren zo nauw
pelen voor de tochten. We willen
ninove.be/toeristische-activiteimet
ons
verbonden.
Hij
maakte
met onze wandelingen onbeten. Heb je graag een overzicht
een reus, creëerde tientallen carkende stukjes Ninove blootleggen.
op papier? Wandel dan even
toons en liedjes … het is dan ook
Dat is tenslotte de meerwaarde
langs het (oud) stadhuis of de
logisch
dat
we
twee
activiteiten
ervan, anders kan je net zo goed
hospitaalkapel.
aan hem wijden”, zegt Danny, die
een plannetje kopen en zelf op
met hem mocht samenpad gaan”, gaat Danny
"Elke
Voor een aantal wandelingen,
werken. “De wandeling
verder. “We proberen
zoals die op het kasteeldomein,
op
19
mei
loopt
langs
de
jaarlijks ook te spelen
wandeling plekken die een link hebis het aantal plaatsen beperkt.
met de seizoenen. Een
Schrijf dus zeker tijdig in.
is uniek" ben met het werk van
deelgemeente die we
Rufijn.
Met
de
hommage
vorig jaar in de lente
in cc De Plomblom op 8 mei
bewandelden, nemen we nu in de
brengen we een gezongen biograherfst, bijvoorbeeld. Of we doen
fie, waar ook z’n weduwe en zoon
een wandeling averechts, zoals het
dienst toerisme
aan meewerken. De muzikanten
Galgenveld dit jaar. Dan kijk je heel
toerisme@ninove.be
van Rufijn zullen op de planken Meer
anders naar de omgeving.”
054 31 32 85
staan. Het wordt een heel intense
ode. Ons oorspronkelijke idee was
Gezongen biografie
trouwens om een café chantant
De wandelzoektocht, een klaste brengen, maar het oeuvre van
sieker intussen, staat uiteraard ook

Averechts
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Rufijn De Decker,
het Zandbergse (of
is het Ninoofse?)
kasteel De Lalaing, het
ambachtelijke verleden
van onze stad … ze
zitten dit jaar allemaal
in het programma van
de dienst toerisme. En
ja, er wordt ook opnieuw heel wat gewandeld.
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‘GOED OP
DREEF’
CARNAVAL
10 MAART

CARNAVALSKALENDER

PRINS EN PRINSES
DER SENIOREN

DE PLOËT EN HET
BESTE STOETLIED

⊲ Zaterdag 23 februari
Prinsaanstelling in bedrijfshal Cloë,
Merellaan 46, Ninove, om 21.11 uur.

Wil jij Prins of Prinses der Senioren worden?
Stel je dan ten laatste op donderdag 21 februari
kandidaat.
Geef je naam, adres en geboortedatum door:
- aan de dienst evenementen (oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove - 054 31 32 88 evenementen@ninove.be)
of
- tijdens het Feest der Senioren zelf.

De Prinsencaemere reikt twee prijzen uit:
⊲ het beste carnavalslied 2019 ‘De Ploët’ (500 euro)
⊲ het beste stoetliedje 2019 (300 euro)

Verkiezingsvoorwaarden:
- inwoner zijn van groot Ninove
- nooit eerder verkozen zijn als Prins of Prinses der
Senioren
- minimum 55 jaar zijn.

De winnaar van het beste stoetliedje kennen we op
carnavalszondag 10 maart, tijdens de prijsafroeping.
De prijs voor het beste carnavalslied wordt later
bekendgemaakt.
dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 58

o
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Mail ten laatste op 3 maart het muziekbestand
(mp3), de titel van het lied, de naam van de
uitvoerder(s) en je gsm-nummer naar deplaat@telenet.be (beste carnavalslied) of stoetlieken@telenet.be
(beste stoetlied).
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⊲ Zondag 24 februari
Feest der senioren in bedrijfshal
Cloë, Merellaan 46, Ninove om 14.30
uur (deuren open om 13.30 uur).
Optreden van Willy Sommers.
Kennismaking met de nieuwe Prins
en verkiezing Prins en Prinses der
Senioren.

Meer

VOORLOPIG RIJBEWIJS
VERVALLEN? HIER IS
MODEL 12

Daarnaast zijn er nog een aantal andere
voorwaarden:
> Je kan het nieuwe voorlopig rijbewijs aanvragen tot drie jaar na de vervaldatum van je
vorige rijbewijs model 36 of model 18.
> Je hebt geen geldig voorlopig rijbewijs meer
van model 36 of model 18.
> Je theoretisch examen is nog geldig.
> Je hebt één of twee begeleiders die een
vormingsattest kunnen voorleggen.
> Je hebt geen verval van recht tot sturen.
Het nieuwe model 12, zoals dit bewijs heet,
zal 25 euro kosten. Je kan het aanvragen bij de
dienst bevolking.
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Is je voorlopig rijbewijs B vervallen? Heb je bijvoorbeeld nooit je praktisch rijexamen afgelegd
of was je niet geslaagd? Vanaf 1 februari kan je
meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen (je moet dus geen 3 jaar meer wachten).
Hoe je dat doet? Nadat je voorlopig rijbewijs is
verlopen, volg je 6 uur rijles in een rijschool.

februari 2019 Ninove

Meer

STAD VERKOOPT GEVONDEN EN IN BESLAG
GENOMEN VOERTUIGEN

GEEN PAPIEREN
TELEFOONBOEK
MEER NODIG?

De technische dienst van de stad verkoopt achtergelaten voertuigen. Het gaat om de volgende
loten:

Jaarlijks wordt de papieren versie van de
telefoonboeken (gouden gids en witte gids)
gratis verdeeld. Gebruik je de papieren gids
niet meer? Schrijf je dan vóór 15 april uit via
https://fcrmedia.be/uitschrijven-boek/.
Je zal dan geen exemplaar meer ontvangen bij
de volgende bedeling. Bedrijven en adressen
opzoeken kan steeds via www.goudengids.be
en www.wittegids.be.

•
•
•
•
•
•

Lot 1: personenwagen | Citroën zonder boorddocumenten en zonder sleutels
Lot 2 : personenwagen | Citroën Xantia zonder boorddocumenten en zonder sleutels
Lot 3 : personenwagen | Renault Kangoo zonder boorddocumenten en met sleutels
Lot 4 : aanhangwagen | Hapert zonder boorddocumenten
Lot 5 : personenwagen | Mercedes zonder boorddocumenten en zonder sleutels
Lot 6 : aanhangwagen | Annsems zonder boorddocumenten en met sleutels. Dit voertuig
is voorzien van een wielklem.

BLOEDAFNAME
KALENDER

Wil je de voertuigen bezichtigen?
De voertuigen van de loten 1, 2, 4, 5 bevinden zich op de parking van de technische dienst,
Paul De Montplein 10. Het voertuig van lot 3 staat op de parking van het politiecommissariaat,
Aalstersesteenweg 26/A. Het voertuig van lot 6 vind je op de Albertlaan ter hoogte van huisnummer 220. Je kan de voertuigen vooraf bezichtigen onder begeleiding van Patrick De Vulder,
medewerker van de technische dienst. Maak vooraf een afspraak via 0492 27 81 26.

Dinsdag 26 februari: Appelterre, zaal Pax, AppelterreDorp 13 van 18 uur tot 20.30 uur (de bloedafnames
in Outer, Ninove en Meerbeke vinden plaats in de
maand maart).
Meer info?
www.rodekruis.be
voorzitter@ninoverodekruis.be
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Interesse
Wil je een bod uitbrengen? Dat kan tot dinsdag 5 februari om 14 uur.
De verkoopprocedure en de technische specificaties van de voertuigen lees je via
www.ninove.be.
technische dienst
054 31 77 10

VACATURES

GEZOCHT:
VRIJWILLIGER ALS
VOOR- OF BIJZITTER
BIJ DE
VERKIEZINGEN

Op zoek naar een job?
Check dan
www.ninove.be/vacatures

Kom op zondag 17 februari naar de fashion
show in Ninia Shopping Center en ontdek
de nieuwe modecollecties van de winkels.
Het shoppingcenter is open van 13 uur tot
18 uur (horeca vanaf 12 uur).

Meer

Ben je meerderjarig en stemgerechtigd en
vind je het leuk om, achter de schermen,
te leren hoe alles in z’n werk gaat op een
stem- of telbureau?
Registreer je dan als vrijwilliger bij de
verkiezingen via www.ninove.be.
Je krijgt daarvoor een kleine vergoeding,
frisdrank en een broodjesmaaltijd.

personeelsdienst
personeel@ninove.be
054 31 33 06
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f

o

in

Meer info? www.niniashoppingcenter.be

fo

FASHION SHOW IN
NINIA SHOPPING
CENTER

Meer

De familiegroep dementie nodigt op
donderdag 28 februari dementie-experte
Charlotte Vermeir uit. Ze zal toelichten hoe je
als mantelzorger je draagkracht en draaglast
het best in balans kan houden wanneer je
zorgt voor iemand met dementie. De zorg

die je als mantelzorger biedt, is namelijk niet
te onderschatten en kan bijzonder uitputtend
zijn.
De familiegroep dementie is een informatieve
en ondersteunende praatgroep voor personen
met dementie en hun mantelzorgers.
Praktisch
> 28 februari van 14 uur tot 16 uur
> Oud stadhuis
> Inschrijven via ninove@alzheimerliga.be of
054 24 48 72
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FAMILIEGROEP
DEMENTIE OVER
DRAAGKRACHT EN
DRAAGLAST

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 65

Meer

Sociaal Huis
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45
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Staat jouw
activiteit al
in Ninove Info?

Wil je meer info over
een activiteit?
Check www.uitinvlaanderen.be

Alles weten over de
UiTPAS-activiteiten en omruilvoordelen? Like de facebookpagina UiTPAS Dender of surf
naar www.uitpasdender.be

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 activiteit voor kinderen (-12 jaar)

Het filmoverzicht in
Cinema Central,
Lavendelstraat 25, Ninove
lees je op
www.cinemacentral.be

20
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UiTKALENDER
Voetjebal voor
kleuters
> Wat? Tot 31 maart kunnen
kleuters en peuters (2 tot
en met 5 jaar) voor het
eerst kennis maken met
een bal, samen met papa of
mama
> Waar? Sporthal ‘t Sportstekske, Parklaan, Ninove
> Uur? Van 9.45 uur tot 10.45
uur en van 10.45 uur tot
11.45 uur
> Wie? Voetjebal België
1 februari
Maria Lichtmis
> Wat? Misviering n.a.v. Lichtmis en aansluitend gratis
pannenkoeken
> Waar? Kerk in Nederhasselt
en Hof ter Beke, Beekstraat
6, Nederhasselt
> Uur? Van 19 uur tot 23 uur
> Wie? Gezinsbond Nederhasselt
2 februari
Voorleesuurtje
> Wat? Maandelijks
is er een spannend, leuk,
gezellig voorleesuurtje in
de bib (voor kinderen van 3
tot 6 jaar). Er wordt een half
uurtje voorgelezen en een
half uurtje geknutseld rond
een bepaald thema.
> Waar? Bib, Graanmarkt 12,
Ninove
> Uur? Van 10.30 uur tot
11.30 uur
> Wie? Bib
2 februari
Lichtmis-kwis
> Wat? Een leuke en voor
iedereen toegankelijke kwis
(i.k.v. 1.000 km voor Kom
op tegen Kanker). Samen
met je vriend die alles weet

in
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Wil je jouw activiteit ook in deze
UiTkalender? Voer de gegevens in
op www.ninove.be (startpagina
onderaan) > ‘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 ingegeven, zullen enkel
verschijnen in de digitale kalender,
niet in de gedrukte versie.
Eetfestijnen en activiteiten die
niet openstaan voor niet-leden,
worden niet opgenomen.
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over sport, je tante die de
boekskes uitpluist, je opa
die een krak is in geschiedenis of met je buur die gespecialiseerd is in weetjes…
vorm je een ploeg en kan je
genieten van een ontspannende supertoffe avond.
> Waar? Voetbalkantine
Nederhasselt, Nederhasseltstraat 166, Nederhasselt
> Uur? Van 19.30 uur tot 23
uur
> Wie? 1K Easy Riders
3 februari
Winterwandeling
> Wat? Wandeling (7 km)
langs de trage wegen van
Denderwindeke.
> Waar? Vertrek aan de kerk
in Denderwindeke, Edingsesteenweg
> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke
3 februari
Kermis Meerbeke
3 februari – 3 maart
Knuffelturnen
> Wat? Wekelijkse
lessen ‘knuffelturnen’ voor peuters (1,5j
– 2,5j), kleuters (2,5j – 4j) en
hun begeleider.
> Waar? Turnzaal gemeenteschool Denderwindeke,
Edingsesteenweg 344, Denderwindeke
> Uur? Van 9 uur tot 10 uur
(peuters) en van 10 uur tot
11 uur (kleuters)
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke
5 februari – 26 februari
Cursus Piekeren
hanteren kan je leren
> Wat? 'Wat zullen de buren
daarvan denken?', 'Wat zou

er gebeurd zijn als ...?' Pieker
jij ook over vragen waarop
eigenlijk geen sluitend
antwoord te verzinnen
valt? In deze workshop
(4 dinsdagen) krijg je een
aantal praktische tips om
er geen energie meer aan te
verspillen.
> Waar? Cc De Plomblom,
Graanmarkt 12 (ingang via
E. De Deynstraat), Ninove
> Uur? Van 19.30 uur tot 22
uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw
6 februari UiT
Film ‘Paterson’
> Wat? De Ninoofse filmclub
Lucifer presenteert ‘Paterson’ (2016), een film van Jim
Jarmusch.
> Waar? Cc De Plomblom,
Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 20 uur. Inleiding om
19.45 uur
> Wie? Filmclub Lucifer
6, 13, 20, 27 februari
Babbelonië
Ninove
> Wat? Wil je je stadsgenoten
beter leren kennen? Heb
je zin in boeiende gesprekken en leuke activiteiten?
In Babbelonië ontmoeten
Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar.
> Waar? Bib, Graanmarkt 12,
Ninove
> Uur? Van 9 uur tot 11 uur.
> Wie? Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender
8 februari – 10 februari
Tentoonstelling
Bart DeFreyne
> Wat? Tentoonstellling aquarellen, acryl en tekeningen
van Bart De Freyne
> Waar? Oud stadhuis, Oud-

DER
DEN

strijdersplein 6, Ninove
> Uur? 8 februari: 19 - 22.30
uur, 9 februari: 11 – 19 uur,
10 februari: 11 – 17 uur
> Wie? Bart De Freyne
10 februari
Kermis Aspelare
14 februari
Valentijnszwemmen
> Wat? Vier Valentijn in
een unieke sfeer. Na het
zwemmen kan je in ’t
Zwemkaffee genieten van
een drankje, eventueel
in combinatie met een
tapasbord
> Waar? Zwembad De Kleine
Dender
> Uur? Van 17.30 uur tot
20.30 uur
> Wie? Zwembad De Kleine
Dender
15 februari – 24 mei
Groepstraject ‘Mijn
weg naar geluk’
> Wat? Maandelijkse bijeenkomsten rond het ‘geluksthema’. ‘Samen’ is één
van basispijlers van geluk.
Hierin zit ook meteen de
kracht van het maandelijks groepstraject: elkaar
stimuleren, motiveren en
ondersteunen.
> Waar? PerlaVita-coaching,
Elsbeekstraat, Meerbeke
> Uur? Van 10 uur tot 12.30
uur, op 24/05 van 9.30 uur
tot 14 uur
> Wie? PerlaVita-coaching
16 februari
Clement in de kijker –
een eerbetoon aan Paul
Cieters
> Wat? Gedigitaliseerd, retrospectief dia-klankfestival. 18
iconische diareeksen werden in een digitaal kleedje

gestopt. Clement Herremans maakte de reeksen,
Paul Cieters stak er een ziel
in door er de tekst en zijn
stem bij te voegen
> Waar? Trefpunt Winnik,,
Bokkendries 9, Denderwindeke
> Uur? Om 14.30 uur en 19.30
uur
> Wie? BREEDBEELD
17 februari
Chi Neng Qigong
> Wat? Chi Neng Qigong
is een eenvoudige, zeer
efficiënte diepwerkende
Chinese bewegingsleer
om snel gezond(er) te
worden: tot rust komen,
je Qi opbouwen en beter
laten stromen, sterker en
soepeler worden.
> Waar? Straal en Geniet,
Donkerstraat 21, Meerbeke
> Uur? Van 10 uur tot 17 uur
> Wie? Chi Neng Institute
17 februari
Fashion show
> Wat? Ontdek de nieuwe
modecollecties tijdens de
fashion modeshow in het
Ninia Shopping Center
> Waar? Ninia Shopping Center, Centrumlaan, Ninove
> Uur? Van 13 uur tot 18 uur
> Wie? Ninia Shopping
Center
17 februari
Jazzmadd - La
sentinelle de la
chanson
> Wat? Sofie Manes (zang),
Jonathan Manes (gitaar)
en Pieter Mortier (contrabas) voeren je met de
klanken van ‘La sentinelle
de la chanson’ mee naar
het Frankrijk van vóór de
oorlog.

> Waar? Ten Huize Rebecca,
Ring Oost 12b, Ninove
> Uur? 19 uur
> Wie? Vzw Duende
23 februari
Dag van de academies
> Wat? Opendeur in de
academie voor beeldende
en audiovisuele kunsten.
Je kan bij de tekenaars je
postkaart drukken, meehelpen bij kant en textiel of
mee bouwen aan een grote
zandloper.
> Waar? GABK, Parklaan 1,
Ninove
> Uur? Van 9 uur tot 17 uur
> Wie? GABK
23 februari
Prinsaanstelling
carnaval
> Wat? Aanstelling van Prins
carnaval 2019
> Waar? Bedrijfshal Cloë,
Merellaan 46, Ninove
> Uur? 21.11 uur
> Wie? Karnavalraad
24 februari
Feest der Senioren
> Wat? Verkiezing van de
Prins en Prinses der senioren carnaval 2019. Optreden van Willy Somers.
> Waar? Bedrijfshal Cloë,
Merellaan 46, Ninove
> Uur? 14.30 uur
> Wie? Dienst evenementen/
Feestcommissie
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iemand met dementie.
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Uur? Van 14 uur tot 16 uur ove
Nin
> Wie? Familiegroepin
Dementie
28 februari – 4 april
De grote politieke
verhalen in Europa.
Liberalisme, conservatisme, socialisme en
christendemocratie
> Wat? Emiel Lamberts plaatst in
deze maandelijkse cursus de
vier grote politieke stromingen
naast elkaar. Hij gaat dieper in
op hun ideologische invulling, schetst hun historische
ontwikkeling en gaat na wat
hun impact is op de WestEuropese politieke ordening.
Daarbij toont hij ook hoe die
stromingen elkaar hebben
beïnvloed.
> Waar? Polyvalente zaal cc
de Plomblom, Graanmarkt
12, Ninove (ingang via E. De
Deynstraat)
> Uur? Van 14 uur tot 16.30 uur
> Wie? Davidsfonds Academie

28 februari
Familiegroep Dementie
over draagkracht en
draaglast
> Wat? Dementie-experte
Charlotte Vermeir licht
tijdens dit infomoment toe
hoe je als mantelzorger je
draagkracht en draaglast
het best in balans kan
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Alle dagen open 9 - 12 uur & 14 - 18.30 uur
Zaterdag 9 - 12 uur & 14 - 17 uur
Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

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

1/2 VLOEREN
BEKE
48 jaar ervaring

SPECIALE

VOORWAARDEN
tijdens

t.e.m. 30.03.19

Praktisch
> Woensdag 6 februari,
20 uur (inleiding om
19.45 uur)
> Cc De Plomblom,
Graanmarkt, Ninove
> € 6 (jongeren € 4)
> UiTPAS-activiteit
> Meer info:
cultuur@ninove.be of
cineclublucifer@gmail.com

Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000

WACHTDIENSTEN

(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur
(zowel tijdens de week als in het weekend) is
voor iedereen raadpleegbaar op de wachtkaarten bij de individuele apotheken, via
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000.
De apotheek met nachtwacht, tussen
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd.
Om die te kennen, moet je bellen naar het
nummer 0903 99 000.
Je wordt dan rechtstreeks verbonden met
een telefonist. Zodra je je locatie doorgeeft,
zal de operator je naar de dichtstbijzijnde
apotheek doorverwijzen.

nr. 2

•

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

februari 2019

fo
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Tandartsen

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.

*

Peter
Sagan

Geniet van 100€
cashback bij
aankoop van
een PowderRain
Showerpipe !

hansgrohe.be

De badkamer van uw dromen is onze realiteit.
Geniet nu al van onze Batibouw voorwaarden !

Ten Beukenboom 18 Appelterre

sanitair - verwarming - ventilatie
Toonzaal open ma-vrij 10-18 u; zat 9-17 u
www.paepens.be

Actie geldig van 01/02/2018 t.e.m. 01/08/2019 (aankoopdatum) voor referentie 27633000.
Enkel geldig voor aankopen in België en Luxemburg bij deelnemende sanitaire groothandels. Voorwaarden op www.powderrain.be

Kwaliteit is altijd in de mode!

• 4 verdiepingen keuze
• Ruim en uniek aanbod
natuursteen
• Volkeramische tegels in
alle maten
• Afdeling cementtegels,
Marokkaanse zelliges,
authentieke terracotta...
• XXL-tegels, tegelparket
• En zoveel meer...

Geniet
ervan!

Brusselsesteenweg 368,
9402 Meerbeke (Ninove)
054 33 10 89
di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30
zon- en maandag gesloten

www.veronove.be

Kanaal Veronove

 ZELFPLAATSKORTING
 GRATIS begeleiding door
onze tegelcreatieven
 GRATIS gebruik van een
tegelsnijder, zuignappen,
vochtmeter ...
 Lotenkelder met superkoopjes

