
Informatieblad van 
het stadsbestuur Ninove

jaargang 42

maart 2019Ninove In
fo

3

Achter de schermen van carnaval
Ninove omhelst De Omloop

Drie vrijwilligers vertellen



GRATIS
HOORTEST

IN UW AMPLIFON

HOORCENTRUM

NINOVE

Biezenstraat 5  
9400 NINOVE
054/50.35.05

HERONTDEK  
HET PLEZIER  
VAN HOREN !

•Annonce-Ninove-92x132.indd   1 11/02/19   17:04

• 100% onafhankelijk

• begeleiding van A tot Z

• gratis hypotheek.expert

Leningen vergelijken
bij 25 banken?
Dat is kinderspel!

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

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

054 32 18 75 - 0479 84 02 83 - www.devleminckjan.be

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST

DE VLEMINCK JAN
Philippe - Danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!
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OPENDEURDAGEN 2019
08 maart t.e.m. 31 maart

Open op zondag 17 en 24 maart van 10 uur tot 17 uur
Speciale voorwaarden bij aankoop nieuwe fiets

Kom en test uw elektrische fiets
MEER DAN 50 E-BIKES IN VOORRAAD

Invoerder van Race-en MTB fietsen

             

Al meer dan 25 jaar de grootste speciaalzaak uit de 
streek. Service is onze troef

FIETSSPECIAALZAAK VOORDE             
BRAKELSESTEENWEG 566
tel./fax 054 33 85 87
Gsm 0488 38 39 42
info@arsesport.be – www.arsesport.be

OPENINGSUREN
di tot vr van 09u00 tot 12u00 en 
van 13u00 tot 19u00
zaterdag van 09u00 tot 17u00 
doorlopend
zondag & maandag gesloten
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          Carnaval 'Goed op dreef'

10   Word jij vrijwilliger?

11   Maandklapper cc De Plomblom

17   Maart = Jeugdboekenmaand
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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
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25
> dienst toerisme  054 31 32 85

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

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

Volg ons op

Twitter - @stadNinove
Facebook - www.facebook.com/stadninove

 Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief 

via www.ninove.be

STADHUIS NINOVE

* 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.

ZITTING GEMEENTE- EN 
OCMW-RAAD

OCMW-raad op 27 maart, 19.30 uur in het stadhuis.*
Gemeenteraad op 28 maart, 19.30 uur in het stadhuis.
*Onder voorbehoud van een afzonderlijke OCMW-raad.

COMMISSIES

Gemeenteraadscommissies op 25 en 26 maart,
19.30 uur en 20 uur in het stadhuis. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA'S

Alle stadsdiensten zijn gesloten op carnavalsdinsdag 12 maart. 

EXTRA slutingsdagen: 

9 maart: bib, sporthal, zwembad

10 maart: sporthal, zwembad

11 maart: bib, jeugd, cultuur/evenementen, cc, toerisme, sporthal, zwembad

13 maart: cultuur/evenementen, toerisme
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OMLOOP HET NIEUWSBLAD

Danny is Ninovieter, ex-wielrenner, postbode 
(in Outer), maar vooral één van de acht leden 
van het Omloop Finish Team vzw, de Ninoofse 
organisatie die de aankomst mee in goede 
banen leidt.

Wat denk je van de nieuwe aankomst, 
op de Onderwijslaan?
Danny: “Als wielrenner zou ik de arrivé liever 
in Meerbeke gezien hebben. Een lang recht, 
licht hellend stuk net voor de meet, dat zou 
me wel liggen (lacht). Maar de nieuwe aan-
komst is globaal genomen veel beter. In Meer-
beke trokken de toeschouwers na de koers 
de stad niet meer in, wat toch een gemiste 
kans was. De Onderwijslaan ligt bovendien op 
wandelafstand van het station, wat ook een 
groot voordeel is.”

Zal de nieuwe aankomst een impact 
hebben op het koersverloop?
Danny: “Die kans is groot, 
denk ik. In de laatste honder-
den meters, bij het bin-
nenrijden van het centrum, 
versmalt de weg en zitten er 
enkele scherpe bochten, wat 
het inhalen bemoeilijkt. Als je 
daar niet bij de eerste tien zit, wordt het bijna 
onmogelijk om nog te winnen. Je moet dus 
vóór het centrum in de kopgroep geraken.”

Hoe beleef jij de Omloop?
Danny: “Tijdens de koers lopen we rond aan 
de aankomst, want er is altijd wel een klein 
werkje in of rond de tent. Maar de drukste 
periode ligt voor ons in de weken en vooral 
de dagen voor de koers. De afspraken met de 
organisator (Flanders Classics, red.), de stad 
en de politie, het zoeken van vrijwilligers, het 
opzetten van de VIP-tent voor 1.200 gasten … 
Er komt heel wat bij kijken. Maar we hebben 
een sterke kerngroep en veel mensen op wie 
we een beroep kunnen doen.”

Is het dit jaar dan extra moeilijk voor 
jullie, omdat de meet nu verhuist?
Danny: “Eigenlijk is het makkelijker, omdat de 
aankomst van het criterium hier zes jaar heeft 
gelegen. Het voelt als terug thuiskomen, zeg 
maar (lacht). Vorig jaar was het moeilijker. Het 
was van de Ronde geleden dat de aankomst 
nog in Meerbeke lag. We moesten op zoek 
naar een nieuwe plek voor de tent, voor de 
parking en noem maar op.”

Nu je het over de Ronde hebt … Hoe 
kijken jullie terug op het vertrek van 
die koers?
Danny: “Toen we het nieuws vernamen, was 
er ontgoocheling. We moeten daar niet flauw 
over doen. Zeker bij Geo (De Cleer, red.) en 
Willy (Verlé, red.), die jaren het beste van zich-
zelf gaven om de Ronde in Ninove te houden. 
Maar we hebben dat goed kunnen opvangen 
met het criterium en de Andréa Tafi Classic. 

En met de Omloop staan 
we nu weer bovenaan de 
kalender. Oké, het is de 
Ronde niet, maar omdat 
het de opener is van het 
wielerseizoen, wordt er 
wekenlang over gepraat. 

En als je vandaag naar de Ronde kijkt, dan 
is die gewoon ook té groot geworden voor 
onze stad. Ging je al ‘ns naar Oudenaarde? Ik 
zie geen plek in Ninove die groot genoeg is 
om zo’n event te ontvangen. De Omloop is 
perfect voor Ninove.”

Lees het volledige interview op www.
ninove.be/omloop-finish. Danny vertelt er 
meer over z’n wielercarrière én geeft zijn 
pronostiek mee voor de Omloop, editie 
2019.

"De Omloop is perfect 
voor Ninove”

KOMT OP 2 MAART AAN IN CENTRUM NINOVE! 

Wist je dat …

… heel wat wielerploegen in de week voor de 
Omloop het parcours komen verkennen? Zie je 
een groepje wielrenners in onze straten, kijk dan 
extra aandachtig. Misschien zit er wel een topper 
tussen!

Wordt het een sprint op zaterdag 2 maart? Of komt de winnaar alleen over 
de meet aan de Onderwijslaan? Ninove maakt zich klaar voor de Omloop 
Het Nieuwsblad. Samen met ex-wielrenner Danny Van der Massen blikken we 
vooruit, maar ook terug, op de koers in onze stad. Een verhaal over wilskracht, 
ontgoocheling en vele helpende handen.

Verkeersmaatregelen

De aankomst van de Omloop Het Nieuwsblad 
en de tocht voor wielertoeristen de dag nadien 
hebben uiteraard impact op het verkeer in de 
stad. 

Bereikbaarheid handelaars
Zaterdag 2 maart blijft het volledige stadscen-
trum bereikbaar tot 12.30 uur. Vanaf 12.30 uur 
zijn een aantal straten verkeersvrij of verandert 
de rijrichting. 

Een overzicht van de verkeersmaatregelen vond 
je al in de Ninove Info van vorige maand (febru-
ari), en kan je ook nog steeds bekijken op www.
ninove.be/omloop-2019.

Woon je langs het parcours, dan ontvang je een 
brief van de stad waarin je nog ‘ns een overzicht 
krijgt van de maatregelen.

Meer info
dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82
www.omloophetnieuwsblad.be
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Danny Van der Massen: “Met de Omloop staan we weer bovenaan 
de wielerkalender.”
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Ninove is op zaterdag 2 maart het epicentrum van de wielerwereld, 
met de aankomst van de openingsklassieker Omloop Het Nieuws-
blad. Na een tocht van ruim 200 kilometer rijden de renners via de 
Edingsesteenweg, Leopoldlaan en Centrumlaan naar de meet in de 
Onderwijslaan. Kom langs en zie op het grote scherm hoe de coureurs 
de iconische Bosberg en Muur bedwingen om dan in rechte lijn naar 
Ninove te trappen. Moedig hen aan in de laatste meters en ga mee in 
de euforie van de winnaar.

De Omloop Het Nieuwsblad in enkele getallen:

Kom je supporteren?
Naar een wielerwedstrijd kom je natuurlijk … 
met de fiets, toch? Woon je te ver (of zit het 
weer écht niet mee), dan kan je ook kiezen 
voor de bus of de trein. De aankomst ligt op 
wandelafstand van het station.

Toch liever de wagen?
Je kan het centrum bereiken via Preulegem, 
Mallaardstraat en Brusselstraat.
Voor het verkeer dat uit de richting van 
Brakel komt en rijdt in de richting van Brussel/
Edingen, is er vanaf 12.30 uur een omleiding 
voorzien via de Albertlaan, Aalstersesteenweg 
en Koning Boudewijnlaan.
Voor het verkeer dat komt uit de richting 
van Aalst en in de richting van Edingen rijdt, 
is er vanaf 12.30 uur een omleiding via de 
Halsesteenweg, Brusselseheerweg, Kasseide, 
Vreckom, Linkebeek en Rozelaarstraat.

Parkeren kan aan het station, op parking 
Mallaard of aan de Koning Boudewijnlaan. De 
parkings aan het Dr. Frans Hemerijckxplein, het 
Paul De Montplein en de OCMW-parking zijn 
op 2 maart voorbehouden voor de organisatie 
van de Omloop Het Nieuwsblad.

Zelf de Omloop rijden?
Wil je de opener van het wielerseizoen zelf 
rijden? Dat kan op zondag, één dag nadat de 
eliterenners de kasseien en heuvels hebben 
getrotseerd. Je hebt keuze uit drie afstanden: 
130, 90 en 65 km. Kies je voor de langste 
afstand, dan start je tocht net als de profs in 
Gent en kom je aan in Ninove. De andere 
afstanden vertrekken in onze stad en komen 
daar ook weer aan.

Waar en wanneer vertrek je?
Ninove, PTI - PCVO Dender en Schelde, 
Centrumlaan
> 90 km: 8 uur tot 10 uur
> 65 km: 8 uur tot 11 uur

Gent, Floraliënhal, Citadelpark
> 130 km: 7.30 uur tot 9 uur

Meer info en inschrijven:
 www.omloophetnieuwsbladcyclo.be.

De Omloop is de eerste eendagswedstrijd van 
de UCI WorldTour op Europese bodem.

Na de Muur van Geraardsbergen wachten nog 
16 slotkilometers tot aan de meet in Ninove.

Deze 74ste editie start om 11.35 uur in
 ’t Kuipke in Gent.

De vrouwen leggen een parcours af van 122 kilometer. Ze 
verlaten tien minuten na de mannen ’t Kuipke en komen 
ongeveer anderhalf uur vroeger aan in Ninove. Ze krijgen 
10 hellingen en 5 kasseistroken voorgeschoteld, dat zijn 2 
hellingen en 2 kasseistroken meer dan vorig jaar.

Het parcours van de mannen telt 207 kilometer met 
onderweg 13 hellingen en 9 kasseistroken.

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82
www.omloophetnieuwsblad.be

Danny Van der Massen: “Met de Omloop staan we weer bovenaan 
de wielerkalender.”
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PIEPSCHUIM, CREATIVITEIT EN MASSA’S TIJD

Tientallen uren zaten Nick, Chris en de meer dan 50 andere leden van De Zjielen de voorbije maanden in hun atelier, om 
zich voor te bereiden op carnaval Ninove. Nico van De Plekpritten deed hetzelfde, maar dan alleen. 
Twee verhalen, twee visies, één feest: carnaval.

De Zjielen: groep met wagen

Neen, rust hoef je niet te zoeken in het 
atelier van carnavalgroep De Zjielen. Een 
slijpschijf en spuitpistool vragen dat je 
je stem lichtjes verheft voor een babbel. 
Tussen het lawaai en de (verf)nevel door, 
wordt door enkele leden overlegd over 
het hefmechanisme van de wagen. De 
technische tekening is indrukwekkend, net 
als de hoeveelheden piepschuim en de 
technologie die het (grote) atelier vullen.

Stapje verder
De Zjielen zijn één van de grote groepen 
van het Ninoofse carnaval. De voorbije 22 
jaar boekten ze 9 overwinningen, waarvan 
drie in de laatste 5 jaar. “Het is nochtans 
allemaal heel klein begonnen”, zegt Chris 
Carael, de pater familias van de groep. “Op 
m’n zeventiende liep ik met een aantal 
vrienden voor het eerst in de stoet. Jaar na 
jaar gingen we ons mooier kleden, je weet 
hoe dat gaat. Telkens doe je het wat beter 
en je gaat altijd een stapje verder. En na 36 
jaar staan we dus hier, met een groep van 
meer dan 50 mensen.”

Duizenden uren
De groep legt de laatste hand aan de 
wagen van dit jaar. De voorbije weken en 
maanden hebben tientallen leden alles 
samen duizenden uren doorgebracht in 
een van de ateliers. “Het begint al kort 
na carnaval. Zodra het thema van het 
jaar daarop bekend is, gaan we op zoek 
naar ideeën”, zegt Nick De Heneau, een 
van de creatievelingen in de groep. “In de 
maanden daarop maken we een draaiboek 
van het budget, tekeningen van de wagen 
en een prototype van ons kostuum. Na de 
zomer gaat het echt van start. Het tekenen 
van mallen, het uitsnijden van piepschuim, 
verven, de kostuums … noem maar op. De 
laatste weken voor carnaval zijn we hier 
eigenlijk continu, na het werk. De mannen 
vaak in het grote atelier, aan de Fabriek-
straat, de vrouwen in het naaiatelier aan de 
Astridlaan.”

Goed voor KMO’s
Manuren is één zaak. Het budget een andere. 
Hoe hoog is het budget van een carnaval-
groep als De Zjielen? “We praten over een heel 
groot bedrag. De kostuums, de wagens … het 
loopt snel op”, zegt Chris. 
“Daarom organiseren we 
om de twaalf weken wel 
een of andere activiteit, 
zoals een viswedstrijd, 
of een barbecue, of we 
staan bijvoorbeeld op 
een kerstmarkt. Daar komen nog de spons-
orgelden bij en de eventuele verkoop van de 
wagen na afloop. 

Maar we maken vooraf een duidelijk overzicht 
van de middelen en de geplande uitgaven. Het 
hoge budget heeft trouwens één groot voor-
deel: de Ninoofse handelaars en KMO’s varen 

er wel bij. Je wil niet weten hoeveel 
materiaal we jaarlijks kopen (lacht). 
Carnaval is dus ook goed voor de 
lokale economie. Maar het blijft 
toch vooral een fantastisch feest, 
waar heel de stad bij betrokken is. 
En ook al vier je niet actief mee, 

dan nog ken je wellicht iemand die meestapt 
in de stoet.”

“De laatste weken voor 
carnaval zijn we hier 

eigenlijk continu” 

Nick (midden, leunend op de stoel) en Chris (naast Nick, met blauwe sjaal): “We maken vooraf een overzicht van de middelen en de geplande 
uitgaven.”
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De Plekpritten: losse groep

De stem van (ex-)Prins Chena galmt door 
de garage van Nico Noynaert. Ze gaat op de 
radio dieper in op de carnavalsactualiteit. 
Nico zet intussen met een vijl het piep-
schuim naar z’n hand. Rondom hem staan 
drie carnavalskarren, die hij de voorbije 
weken in elkaar stak. En hij glundert: “Het 
is fantastisch om m’n eigen ding te kunnen 
doen. Bij een grote groep zou ik nooit zoveel 
van mezelf in een wagen kunnen steken.”

Winkelkarren
“Ik maak de wagens van onze groep, De 
Plekpritten, helemaal alleen”, zegt Nico. “Kort 
na nieuwjaar kijk ik of er een actueel thema 
is, waarrond ik kan werken. Als ik niets vind, 
dan baseer ik me op het carnavalsthema. 
Maar dit jaar was het natuurlijk niet zo 
moeilijk om een onderwerp te vinden, met 
dank aan de verkiezingen (lacht).” De aan-
drijving van de wagens komt bekend voor. 
Het zijn winkelkarren … Geen batterijen of 
brandstof dus voor De Plekpritten. “Voor 
mij draait carnaval rond plezier maken. Ik wil 
tijdens de stoet een pintje kunnen drinken 
en genieten van de sfeer. Al dat technisch 
gedoe en die choreografie hoeven niet voor 
mij.”

Vaste kern
Hoeveel leden De Prekpritten telt? Dat 
varieert sterk. “In de 29 jaar dat we bestaan, 
hebben we een heel wisselende groep ge-
had”, lacht Nico. “Eigenlijk is het simpel. M’n 
familie en vrienden weten dat ik een wagen 
maak en in de stoet loop. Wie wil, gaat mee. 
Dit jaar zijn we met z’n zessen, maar uitein-
delijk doet het aantal er niet zoveel toe. Zo 
lang we ons amuseren, is het goed.”

Kindje
Van januari tot de tweede zondag van 
maart zit Nico zowat elke avond in z’n 
garage, in het gezelschap van massa’s piep-
schuim en verf. “Het maken van een wagen 
en de kostuums is voor mij een uitlaatklep. 

PIEPSCHUIM, CREATIVITEIT EN MASSA’S TIJD

Ik kan er m’n ideeën en energie in kwijt. Zou 
het niet makkelijker zijn 
om me op carnaval ge-
woon wat te schminken 
en een reuzenpamper 
aan te trekken? Na-
tuurlijk. Maar ik beleef 
toch zoveel plezier aan 
de voorbereiding. Je leeft ook meer toe naar 
carnaval. En, eerlijk is eerlijk, de reacties van 
de toeschouwers en van de andere groepen 
is tof. Als ik hoor dat we in de smaak vallen, 
dan doet me dat wel iets. Uiteraard hebben 
we geen wagen van pakweg tien meter, maar 
het is wel mijn kindje, zeg maar. Dat gevoel 
zou ik in een grote groep veel minder hebben. 
Nu heb ik de volledige vrijheid. En m’n vrouw 
en ik moeten ook geen eetfestijn organiseren. 

Als we voelen dat de wagen of het kostuum 
te veel gaat kosten, verkopen 
we koekjes. Maar soms, zoals 
dit jaar, verdelen we de kosten 
gewoon onder de groep. 
Fantastisch, toch?”

Lees het volledige verhaal van De Zjielen 
en De Plekpritten op www.ninove.be/
in-het-atelier. Je leest er ook al hoe de 
wagens eruit zullen zien (al verklappen 
ze natuurlijk nog niet alles).

“Al dat technisch gedoe 
en die choreografie 

hoeven niet voor mij” 

Nico Noynaert: “M’n familie en vrienden weten dat ik een wagen maak en in de stoet loop. Wie wil, gaat mee.”
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CARNAVALSKALENDER

Zaterdag 2 maart
Machtsoverdracht in cultuurcentrum De 
Plomblom om 10.30 uur. 
Carnavalsbanket in feestzaal De Parel, Dender-
windeke om 14.30 uur.

Woensdag 6 maart
Bezoek van Prins Carnaval aan 
woonzorgcentrum Klateringen.

Zaterdag 9 maart
Kindercarnaval - verkiezing Kinderprins en 
Kinderprinses. 
Inschrijving: in cc De Plomblom van 12 uur tot 
13.30 uur..
Vertrek om 13.45 uur naar de sporthal. Kinder-
show van 14.30 uur tot 16.30 uur. Aansluitend 
worden de Kinderprins en Kinderprinses 
bekendgemaakt. 
Reisweg: Oudstrijdersplein, Burchtstraat, L. 
Moeremansplein, Burchtdam, Denderkaai, 
Vaartweg, parking Dr. Hemerijckxplein, 
Parklaan tot aan sporthal ‘t Sportstekske.

Zondag 10 maart
Publiciteitskaravaan en carnavalsstoet.

> De publiciteitskaravaan vertrekt rond 12 uur 
op de Koning Boudewijnlaan.
Reisweg: Koning Boudewijnlaan en het 
volledige traject van de carnavalsstoet.

> De carnavalsstoet vertrekt aan industrie-
zone 2 om via de Verbindingsstraat, Nieuwe 
Weg aan te sluiten aan de reclamestoet op de 
Koning Boudewijnlaan om 13.30 uur. Reisweg: 
Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, 
Brusselstraat, Burchtdam, Leo Moeremans-
plein, Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, 
Mallaardstraat, Nederwijk, Emiel De Molstraat, 
Moeder Tiburcestraat, Astridlaan, Stations-
straat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraards-
bergsestraat, Rode Kruisstraat, Polderbaan, 
Vuurkruisersstraat, Hendrik Vangassenstraat, 
Kaardeloodstraat, Centrumlaan.

> De prijsafroeping vindt rond 22.30 uur plaats 
onder het tentendak op het Oudstrijdersplein. 
Bekendmaking van de Don Augustprijs en het 
beste stoetliedje 2018 door de Prinsencae-
mere.

Maandag 11 maart
Maandagavondstoet en Gouden wor-
telworp.
Vorming van de stoet van 18 uur tot 18.30 uur 

De ploët en het beste stoetlied:
De Prinsencaemere reikt twee prijzen uit: de 
prijs voor het beste carnavalslied 2019 ‘De 
Ploët’ (500 euro) en het beste stoetliedje 2019 
(300 euro). 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).

(via de Nieuwe Weg) op de Stationsstraat, 
het Stationsplein, de Astridlaan en Nieuwe 
Weg. Vertrek om 19 uur.
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 Wortelworp 
vanop het balkon van het oud stadhuis en 
vanop het balkon van zaal Roosevelt.

Dinsdag 12 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. Nog niet uitgefeest? Zak dan af 
richting Café Den Belleman waar om 
15.11 uur de wortelverbranding start.

OFFICIËLE CARNAVALSPIN
Vanaf maandag 4 maart is de officiële carna-
valspin te koop bij de dienst evenementen. 
5 euro/stuk. Je kan de pin ook kopen bij de 
deelnemende carnavalgroepen.

WIST JE DAT …
> je van zaterdag 9 tot dinsdag 12 maart 
geen tapinstallaties mag plaatsen op de 
openbare weg en in poorten of ingangen 
die uitgeven op de openbare weg binnen de 
ring van Ninove (met uitzondering van de 
vergunde terrassen van horecazaken)?
> je geen vuurtjes, geïmproviseerde barbe-
cues, gasbranders … mag meenemen in de 
carnavalsoptochten?
> tijdens de zondagsstoet alleen drank in 
blik, karton of plastiek wordt toegelaten?
> het voor cafés, drankgelegenheden en op 
openbare plaatsen gelegen binnen de ring 
van Ninove verboden is om glazen verpak-
king aan te bieden en drank in glas te schen-
ken op zowel zondag 10 als op maandag 11 
en dinsdag 12 maart?
> wildplassen ook op carnaval verboden is? 
Langs het parcours staan er op verschillende 
plaatsen urinoirs (21 ex.) en toiletcabines (38 
ex.) waar je gebruik van kan maken.
> de binnenstad vanaf woensdag 13 maart, 
5.30 uur zal worden opgekuist?
> de markt van dinsdag 12 maart niet 
doorgaat?

Meer weten? Ga naar www.ninove.be/
carnaval-praktisch.

PARKING
Op carnavalszondag 10 maart zijn volgende 
parkings open voor het publiek:
> parking in het Niniacomplex, open van 10 
uur tot 22 uur. Na 22 uur wordt de parking 
gesloten tot maandagmorgen.
> parking van Colruyt, van 10 uur tot 22 uur.

Je kan ook gebruikmaken van de openbare 
parkings en de gratis parking aan het Instituut 
H.H.Harten. Opgelet, de OCMW-parking en 
Mallaardparkings zijn niet bereikbaar tijdens 
de doorgang van de publiciteitskaravaan en de 
carnavalsstoet.

HULPPOST 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 verkrijgen.
> Zondag 10 maart van 11 uur tot maandag-
morgen, 1 uur
> Maandag 11 maart van 18 uur tot dinsdag-
morgen, 6 uur

VERKEERSHINDER
Er gelden verschillende parkeerverboden in 
het stadscentrum. Tussen 9 en 13 maart zal 
het centrum moeilijk bereikbaar zijn met 
de wagen. Check www.ninove.be voor de 
verkeersregelingen!

‘GOED OP DREEF’ CARNAVAL 10 MAART

INLEVERBUS BIB GESLOTEN 
TIJDENS CARNAVAL

Tijdens carnaval is de inleverbus uitzon-
derlijk gesloten en zal je dus geen materiaal 
kunnen terugbrengen. Kom daarom op 
voorhand langs of verleng je materiaal op 
tijd om een boete te vermijden. 



99

VOLGORDE CARNAVALSSTOET 

1 Karnavalraad vzw
2 Reuzen
3 Stinkend Raujk NKV 
4 Seniorenorde
5 Prinsencaemere
6 Ridders in de Wortelorde 
7 De Gasthieëren 
8 De Ninoofse Narrengilde vzw
9 De Zjielen NKCV
LG 1: Azeu simpel est
10 Los'n Dee MKV
LG 2: Madj Ou
11 Nie Geweun NKKV
LG 3: D’Oeverleupers
12 Pips & Co NKV
LG 4: De Plangtrekkers
13 Alé d'AMAzoësje NKV
LG 5: NLG Skelmerau
14 De Maskesskoeten NKV
LG 6: Grat Bezjievert
15 Dobbelteup NKV
LG 7: Pisjeloezwiejt
16 Janet Nor Men Ert NKV
LG 8: Radauisj
17 Groulek Dest MKV
LG 9: De Miezemoezen
18 De Charels MKVC
LG 10: Skieël Van Dest
19 De Sparkens NKV
LG 11: ’t Sjik Groepken
20 De Zjiepkitten NKV
LG 12: De Skieve Sjartellen
21 Grat om Zjiep NKV
LG 13: De Kommeren
22 Veer Tier Thoeësj MKV
LG 14:FERM
23 De Moesjkes MKKV
LG 15: NLG Zwetzat
24 Ket en Goed NKV
LG 16: De Plekpritten
25 Veneir te Naujg NKV
LG 17: Sjik Genoeg???

26 Wel Bestetj NKV
LG 18: Bepist en Bezoepen
27 Kem Skeun Aunzien NKV
LG 19: De Nienofse Teughangers
28 Ves NKV
LG 20: ’t Vier Oojt a slasjen leupen
29 Vrieët opt Gemak NKV
LG 21: Betropelauik
30 Asda Mogoed Aflupt NKV
LG 22: MLKV Saaske Veern
31 De Kloefkappers MKV
LG 23: NKV De Memmekabaskes
32 Vantauidj op Tasj NKV
LG 24: Nie In Mauinen Of
33 De Draujvers NKV
LG 25: Nie Twauifeln
34 De Vrijdagstarters NKV (De Skoeten)
LG 26: De Krasjels
35 Verstojjet NKV
LG 27: Koeëpoesjerau in oos lauif
36 Kiekebisj! NKV
LG 28: NKV The Pips Factory
37 Toeters mé Pretensje NKV
LG 29: NLG De Foesjelieers
38 Smosj NKV
LG 30: De Foefkes
39 Zig Zag Bleukes NKV
LG 31: Zeulank aster moeer skoeim op stoeet
40 Van 't Alverdrau Donker NKV
LG 32: Vriejt Miskwekt!
41 Osta Spoedja NKV
42 Mismieësterd NKV
43 Just Gepast NKV
44 Iejt & Geriejt NKV 
45 Okegemse Amuzanten OKV
46 Pier Ver 't Plezier NKV
47 Skeun Geschoeren
48 Don Jo KC VZW

info
dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86Meer

Groepen zonder wagen   Groepen met wagen Losse groepen
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De stad en verschillende Ninoofse 
organisaties zijn op zoek naar 
helpende handen, en ze lonken 
daarvoor naar jou. 

Wil jij het verschil maken en als vrijwilliger of 
gelegenheidsmedewerker aan de slag gaan? 
Kom op donderdag 7 maart, tussen 11 en 15 
uur, naar de vrijwilligersbeurs of scrol door de 
vrijwilligersdatabank van de stad.
Ninove Info sprak met Marita, Martine en 
Stijn, drie Ninovieters die ‘vrijwilligen’ voor de 
stad. 

Marita en Martine werken in 
speelotheek Speelodroom.

Wat is jullie taak in Speelodroom?
Marita: “In Speelodroom kunnen kinderen op 
woensdag knutselworkshops volgen en speel-
goed ontlenen. Het registreren, schoonmaken 
en terugzetten van dat speelgoed, dat doe ik.”
Martine: “Ik probeer vooral in contact te ko-
men met de ouders van de kinderen. We heb-
ben in Speelodroom een ontmoetingsruimte 
voor hen en ik luister daar naar hun verhaal. 
Maar daarnaast help ik de andere vrijwilligers 
uiteraard met het speelgoed.”

Hoe zijn jullie in Speelodroom 
terechtgekomen?
Marita: “Ik heb m’n hele carrière bij defensie 
gewerkt, en ben vroeg op pensioen kunnen 
gaan. Maar ik had geen zin om hele dagen 
thuis te zitten. Net na m’n pensioen las ik dat 
de stad vrijwilligers zocht voor Speelodroom.”
Martine: “Bij mij is het een gelijkaardig 
verhaal, met dat verschil dat ik mijn volle-
dige loopbaan actief was in de HRM-sector 
(personeelsbeleid, red.). Ik heb altijd mogen 
werken met en voor mensen. En die lijn wil 
ik graag verderzetten in mijn vrijwilligerswerk. 
Onbevooroordeeld luisteren, andere inzichten 
aanreiken, doorverwijzen naar een dienst of 
zelf actie ondernemen waar mogelijk.”

Wat maakt het ‘vrijwilligen’ zo boeiend?
Marita: “Voor mij is dat vooral het sociale 
contact. Je leert heel veel mensen kennen. En 
het werk hier is ook zo tof omdat we veel vrij-
heid en verantwoordelijkheid krijgen.”
Martine: “Als we met een idee komen, krijgen 
we ook ondersteuning van de medewerkers 
van het Huis van het Kind. We opperden het 
idee om met Sinterklaas wat lekkers aan de 

kinderen mee te geven. Wel, onze coördina-
tor heeft dat idee opgepikt en ging op zoek 
naar een sponsor. Dat is natuurlijk heel fijn.”
Marita: “En je smelt als je de gezichtjes van 
de kinderen ziet, als ze merken dat de Sint 
hier is geweest.”

Stijn werkt in de bib

Wat is jouw taak in de bib?
Stijn: “Ik plaats op dinsdag en donderdag 
de teruggebrachte boeken, cd’s en dvd’s in 
de rekken. Het is nu al het vijftiende jaar 
dat ik hier werk, dus je mag me gerust een 
‘ancien’ noemen, hier in de bib.” (lacht)

Hoe ben je in de bib terechtgekomen?
Stijn: “In 2002 had ik een zwaar ongeval, 
waarna ik jaren heb moeten revalideren. 
Werken in dienstverband kon en kan niet 
meer. Maar je moet verder met je leven. 
Vrijwilligerswerk is voor mij dus een stukje 
therapie. Het houdt me bezig en geeft me 
voldoening.”

Kom je naar de vrijwilligersbeurs?
Wil je alles te weten komen over vrijwilligerswerk 
in Ninove? Kom op donderdag 7 maart naar de 
vrijwilligersbeurs, die loopt van 11 tot 15 uur in 
trefcentrum De Linde, Meerbeke. Ben je lid van 
een organisatie of vereniging en wil je je vrijwil-
ligerswerking op de beurs promoten? Neem dan 
contact op met het vrijwilligersloket van de stad, 
via vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be.

Zoek online
Liever thuis zoeken? Ga naar de online databank!
Ninove heeft sinds kort een online vrijwilligers-
databank. Hierin vind je de vacatures van de stad 
én van andere organisaties. Interesse? 
www.sociaalhuisninove.be/ninove-vrijwilligt

Wat is het verschil tussen een vrijwilliger en 
een gelegenheidsmedewerker?
Als je gelegenheidsmedewerker bent, dan on-
dersteun je een stadsdienst met een tijdelijke, 
specifieke activiteit. Zo kan je bijvoorbeeld 
kaartjes knippen in cc De Plomblom of 
suppoost zijn op een tentoonstelling, zoals 
KRASJ. Ga je wekelijks naar Klateringen om 
de ouderen te helpen, of help je de bib enkele 
dagen per week, zoals Stijn, dan ben je geen 
gelegenheidsmedewerker, maar een vrijwilliger.

WORD JIJ VRIJWILLIGER?
KOM NAAR DE VRIJWILLIGERSBEURS

Marita (rechts) en Martine (links) in Speelodroom.

Stijn in de bib, waar hij al vijftien jaar ‘vrijwilligt’.

Een tevreden vrijwilliger, dus?
Stijn: “Zeker. In vergelijking met zeventien jaar 
terug, gaat het heel goed met me, maar de 
druk die bij een gewone job hoort, kan ik niet 
aan. Ik heb geregeld nood aan rust, en hier kan 
dat. Er wordt niet bepaald hoeveel boeken 
en cd’s ik per uur weg moet leggen. En als ik 
een interessant boek tegenkom, kan ik de tijd 
nemen om achteraan de samenvatting te lezen, 
wat m’n geheugen dan weer traint. 



Sociaal Huis, Vrijwilligersloket
vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be
0470 31 75 92
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ST DE PLOMBLOM
DI 05.03.2019

24 WOCHEN
(ANNE ZOHRA BERRACHED)

CINECLUB LUCIFER

ZA 09.03.2019
KINDERCARNAVAL

DIENST EVENEMENTEN 
054 31 32 886

WO 13.03.2019
BLOEDAFNAME 

RODE KRUIS NINOVE
054 33 85 39

ZO 24.03.2019
ELLIS EN JACKY LAFON

(KOM OP TEGEN KANKER)
ELIANO TEAM 

0471 36 63 88

ZA 30.03.2019
ZO 31.03.2019

DANSVOORSTELLING 
KIDZ & CO 

0479 97 14 43

WO 06.03.2019 THEATER TIERET & WALRUS 

DO 07.03.2019 FAMILIEFILM: DE RAKET 

DI 19.03.2019 FILM: HIDDEN FIGURES 

DO 21.03.2019 WIM OPBROUCK & RON REUMAN  

ZA 23.03.2019 JACQUES BREL HOMMAGE 
  DOOR OLIVIER LAURENT 

DI 26.03.2019 TOM VAN DYCK 

VR 29.03.2019 AMARYLLIS TEMMERMAN & BAND

CC De Plomblom

MAART
2019

PROGRAMMA

ONDER VOORBEHOUD

HET CC
ZAL GESLOTEN ZIJN
OP MAANDAG 11 &

DINSDAG 12 MAART
(CARNAVAL NINOVE)



DE RAKET
GEROMMEL IN DE RUIMTE (6+) 
ZWEDEN – SCIENCE FICTION – 2016 – 82 MIN.

Pottan, acht jaar oud, is onderweg naar een ponykamp, 

maar belandt door een dom toeval op de vuilnisbelt. 

Ze ontmoet er een stel vreemde figuren, die zich met 

tegenzin over haar ontfermen. Al gauw ontdekt Pottan 

wat ze te verbergen hebben: in het grootste geheim 

knutselen ze aan een ruimteschip. Misschien wordt 

Pottan binnenkort wel de jongste ruimtevaarder uit de 

geschiedenis.

Poppen en mensen acteren naadloos naast elkaar 

in een heerlijk avontuur vol absurde fantasie. Alles 

kan, dankzij een dapper meisje met een grenzeloze 

verbeelding. Winnaar van de ECFA Award voor Beste 

Kinderfilm in 2017.  

Regie: Peter Lennstrand
Acteurs: Mira Forsell, Adam Lundgren,

Shebly Niavarani

HIDDEN FIGURES
VERENIGDE STATEN – DRAMA
2017 – 127 MIN.

We schrijven 1961. Vier jaar geleden was de Rus Joeri Gagarin 

de eerste mens in de ruimte, en sindsdien woedt er een ware 

ruimtewedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjetrepubliek. 

De Amerikanen zijn vastberaden om als eerste een geslaagde 

maanlanding te maken. En om dat doel te bereiken kunnen ze 

elk briljant stel hersenen in het land gebruiken. Hidden Figures 

vertelt het verhaal van drie knappe koppen die meegewerkt 

hebben aan het Amerikaanse ruimtevaartprogramma. Katherine 

Johnson, Mary Jackson en Dorothy Vaughan waren vrij 

onconventionele wetenschappers: niet alleen waren ze vrouwen; 

ze hadden ook nog eens een donkere huidskleur.

Met zin voor tragiek én met lichtvoetigheid zoomt Hidden 

Figures in op de kleine en grote battles die deze vrouwen 

moesten leveren om hun talenten te kunnen inzetten en hun 

dromen waar te maken. Het resultaat is een film over hoe een 

gemeenschappelijk doel bestaande sociale conventies kan 

beïnvloeden. Een film over het verleggen van grenzen, zowel in 

de verre ruimte als dichterbij, in onze eigen samenleving. Een 

zeer relevante en inspirerende film!

Regie: Theodore Melfi
Acteurs: Taraji P. Henson,
Octavia Spencer,
Janelle Monáe,
Kevin Costner,
Kirsten Dunst,
Jim Parsonsi

DI 09.03
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

PROGRAMMA

WO 06.03
14.30 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00

REDUCTIE: € 9,00

-12 jaar / VP:  € 5,00

GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

ZA 23.03
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 27,00

REDUCTIE: € 26,00

VP: € 21,60

THEATER TIERET & WALRUS 
MENEER BEER EN DE WOESTE WOLVEN (5+) 

‘Mensen zijn vreemde dieren’, zucht Meneer Beer.

En hij slaat met een klap zijn koffer dicht. 

Genoeg is genoeg. Een beer van stand weet

wanneer hij gaan moet. 

‘Naar het bos’, roepen de mensen hem na.

‘Ga naar het bos, daar hoor je thuis! Niet hier.’ 

‘Naar het bos’, bromt Meneer Beer.

‘Daar hoor ik thuis. Niet hier.’

En weg is hij. Want wie niet weg is, is gezien!

Duik mee met Meneer Beer het bos in. Waar Woeste Wolven 

de muzikale plak zwaaien, Staf de Uil een oogje in het zeil 

houdt en Eddy De Vos uren kan uitweiden over koetjes en 

kalfjes. Meneer Beer en de Woeste Wolven is een muzikaal 

bosfestijn voor alle kleine durvers en grote berenvrienden. 

TIERET en WALRUS verzamelen voor dit groots ‘popconcert’ 

maar liefst 8 topacteurs, - muzikanten en -poppenspelers. 

MENEER BEER en de WOESTE WOLVEN verwachten je!!

Scenario: Joost Van den Branden
Spel: Anaïs Jansen, Vik Noens,

Tine Roggeman, Joost Van den Branden
Live-muziek: WALRUS: Geert Noppe (Yevgueni ...),

Pieter Peirsman (Hooverphonic, Slowpilot ...),

Maarten Van Mieghem (Yevgueni, Slowpilot …)

Poppen: Patrick Maillard 

Techniek: Bart Mommerency e.a. 

In samenwerking met GC De Route.

DO 07.03
14.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

Aansluitend gratis workshop raket bouwen,

inschrijven verplicht via ccbalie@ninove.be



DI 26.03
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

Vijftien jaar geleden was de 

voorstelling TV-Tunes K.N.T. van 

Wim Opbrouck en Ron Reuman 

een groot succes. Het idee was 

even simpel als doeltreffend: 

herkenningsmelodieën van de 

bekendste tv-programma’s uit 

onze jeugdjaren opfrissen tot 

eigentijdse muziek. 

De warme gloed van de nostalgie 

bleef,  maar de soms melige 

stoffigheid van vroeger werd 

vervangen door een portie vrolijke 

opwinding en een aanstekelijke 

rebellie. Het spelplezier deed 

de rest om een lange reeks 

uitverkochte zalen tot groot 

enthousiasme te brengen. 

Nadien werkten Ron en Wim 

regelmatig samen, in producties 

als Ik val, Val in mijn Armen, en 

meer recent in de succesvolle 

theatershow We shall overcome.

Nu is er, op verzoek van velen, 

een herneming van hun eerste 

Op 9 oktober 2018 zal het exact 40 jaar geleden zijn 

dat Jacques Brel overleed. Daarom brengen we een 

unieke hommage aan misschien wel de belangrijkste 

artiest die België ooit heeft gekend. 

De magnifieke songs als Marieke, Mijn Vlakke Land, 

Ne Me Quitte Pas en Voir Un Ami Pleurer zijn tot ver 

buiten de landsgrenzen bekend.

Olivier Laurent brengt als vocalisator samen met 

twee muzikanten het weergaloze verhaal van de 

muziek en de mens, en bovenal de ziel van Jacques 
Brel weer tot leven. Want een vocalisator doet meer 

dan een stem imiteren, hij geeft ook de ziel van de 

zanger een stem.

Olivier Laurent heeft maandenlang in een 

uitverkochte theaterzaal te Parijs gestaan  en wordt 

gezien als de beste man op deze planeet om de 

nummers van Brel te vertolken.

Het voorprogramma word vertolkt door de Ninoofse 

Alice Mae.

Raf Timmermans: National steelgitaar, 

akoestische gitaar, mandoline, slack key, ukulele

Gijs Hollebosch: Hawaiian steelgitaar, 

akoestische gitaar, mandoline, ukulele, tiple

Mathias Moors: contrabas

Transhumaan Mentor Tom Van Dyck doet al 

meer dan 20 jaar onderzoek naar de leef-, 

denk- en doepatronen van dieren. Hij 

ontdekte wederkerende systemen die 

het succesverhaal van heel wat dieren 

verklaren. Op basis van dit onderzoek 

ontwikkelde hij een revolutionaire methode 

waardoor aards geluk, relationeel evenwicht 

en professioneel succes ook voor de mens 

binnen handbereik ligt. Een vernieuwde kijk 

op de homo sapiens met praktische tips 

die onmiddellijk toepasbaar zijn op ieders 

leven, in gelijk welke situatie.

Kom kennismaken met deze methode en 

reserveer nu je zitje voor de initiatiecursus.

Wees geen struisvogel die zijn kop in het 

zand steekt en ontdek: HET BEEST IN U.

Tom Van Dyck schreef, regisseerde en 

acteerde in Van Vlees en Bloed, Met Man 

en Macht en Den Elfde van den Elfde. Hij 

speelde mee in successeries als Het Eiland, 

In de Gloria, Alles Kan Beter, Matroesjka’s, De 

Parelvissers, Safety First The Movie en Frits 

en Freddy. Dit televisieseizoen is hij te zien 

in De Bende van Jan de Lichte (VTM) en Over 

Water (VRT).

WIM OPBROUCK & RON REUMAN
TV-TUNES KNT REVISITED

JACQUES BREL HOMMAGE
DOOR OLIVIER LAURENT
LA VIE EST BREL
(VOORPROGRAMMA: ALICE MAE)
i.s.m. Jeroen Events

TOM VAN DYCK
HET BEEST IN U

DO 21.03
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 16,00

REDUCTIE: € 15,00

VP: € 12,80

ZA 23.03
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 27,00

REDUCTIE: € 26,00

VP: € 21,60

TV-Tunes K.N.T.. De Smurfen wonen 

nog steeds in hun hallucinerende 

p a d d e s t o e l e n b o s ,  B e e r t j e 

Colargol ontroert nog altijd met 

zijn ontzagwekkende fluitefluit 

en ook Ome Willem serveert zijn 

royaal belegde broodjes poep weer 

smaakvol en genereus. 

Laat  je  meevoeren op deze 

even ironische als fijngevoelige 

muzikale roadtrip door een dikke 

vijftig jaar TV-tunes.

Bezetting: Wim Opbrouck (zang 

en piano), Ron  Reuman (drums), 

Bart Buls (bas), Nele Paelinck 

(viool en accordeon), Roeland 
Vandemoortele (elec. gitaar), 

Manu Huylebroeck (acc. gitaar) en 

Yves Fernández-Soliño (trompet).

TOM VAN DYCK ZOU OP VRIJDAG 25 
JANUARI IN PREMIÈRE GAAN MET ZIJN 
VOORSTELLING HET BEEST IN U. MAAR 
ZOALS U MOGELIJK VIA DE MEDIA VERNAM, 
MOET TOM WEGENS GEZONDHEIDSREDENEN 
ZIJN VOORSTELLING DE KOMENDE WEKEN 
ANNULEREN. ER IS OP DIT MOMENT NOG 
GEEN ZEKERHEID OF DE TOURNEE VANAF 
MAART KAN VERDERGEZET WORDEN, 
MAAR VAN ZODRA HIERROND NIEUWS IS, 
BRENGEN WE U OP DE HOOGTE.
DANK VOOR UW BEGRIP

Tekst en Spel: Tom Van Dyck
Wetenschappelijk advies: professor 
gedragsbiologie Hans Van Dyck
Coach: Wim Helsen
Productie: Toespijs
Coproductie: Arenberg
Ontwerp: Stinus Van Grieken



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

MEER INFO OVER DEZE WORKSHOPS:

W W W . C C D E P L O M B L O M . O R G

WORKSHOPSPAASVAKANTIE

 KNUTSELEN
AAN JE KOERSFIETS  
VERANTWOORDELIJKE EDUCATIEVE
MEDEWERKER LEILA ZOHRIE
MEDEWERKER ACTIVITEIT
MARC VAN YPERZEELE 

Je hebt een hobby: fietsen. Een moderne koers-
fiets is echter een ingewikkeld en hoogtechno-
logisch apparaat. Een beetje handigheid, kennis 
en inzicht om zelf aan je koersfiets te sleutelen 
zou dan wel eens van pas kunnen komen. 
In enkele sessies leer je onder meer hoe je 
versnellingen moet afstellen en tandwielen en 
remmen vervangen. Marc Van Yperzeele leert je 
de knepen van het vak en geeft je een antwoord 
op al je (fiets)vragen. Indien je dit wenst kan je 
je eigen fiets meebrengen om op te oefenen.

MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8 (Max.: 15)
DATUM: 4 SESSIES: 3 sessies op woensdagen 
20/3, 27/3 en 3/4 van 19.30 uur – 22.00 uur
PRIJZEN: € 36.00 - Standaardprijs, 
€ 7.00 - Sociale prijs
LOCATIE: Atelier van CC De Plomblom,
Graanmarkt 12, 9400 Ninove
(ingang via Edmond De Deynstraat)
INFO EN INSCHRIJVINGEN: via Volkshogeschool 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
www.vormingplus-vlad.be

Een zachte zwoele avond, net voor de 

zomer. Spanning in de lucht, voor een 

stille dromer. Hij kijkt omhoog, ziet 

miljoenen sterren. Een eeuwigheid op 

weg, naar het onbereikbaar verre

Vaal wit licht valt over het plein en hij 

denkt: dit is geen nacht om alleen te 

zijn...

 

Amaryllis Temmerman brengt live met 

haar muzikanten de liedjes uit haar 

recente cd Dromen en drinken.

Dromen van mooie tijden en drinken van 

alle magische momenten.

Andy Willems: piano

Peter Verhaegen: bas

Jasper Morel: gitaar

Micha Vandendriessche: drums

De Ark van Noë
Met alleen zijn piano en zijn stem 

raakt hij het leven op zijn - schijnbaar 

- meest eenduidige plekken en legt zo 

onuitgesproken, maar voor iedereen 

herkenbare, dieptes bloot. 

In 2017 bracht Victor Schollaert met 

zijn solo-project De Ark van Noë zijn 

eerste cd uit. Het werd een EP getiteld 

Brood, Kaas, Koffie en Eenzaamheid. Met 

dit project maakte hij zijn ark waterdicht 

en vertrekkensklaar. 

VR 29.03
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

VP: € 7,00

AMARYLLIS TEMMERMAN & BAND 
DROMEN EN DRINKEN
(VOORPROGRAMMA: DE ARK VAN NOË)

TWEEDAAGSE WORKSHOP

WORKSHOP STOPMOTION (6-9 J.)

Tijdens het atelier sleuren we de deelnemers door het televisiescherm 
en gidsen we ze door animatieland. Daar vinden ze grote vellen papier, 
plasticine, plakband, tekengerief, statieven, fototoestellen en laptops. 
Wat ontbreekt? Een boodschap of verhaal om naar buiten te brengen. De 
creatieve geesten van de deelnemers werken een sprekend scenario uit, 
daarna monteren ze de geknutselde personages en het decor ineen tot een 
stopmotionfilm. Als afsluiter kijken we naar de animatiefilm “Minuscule”.

MA 8 & DI 9.04 
TWEEDAAGSE WORKSHOP

MENEER PETFLES EN 
MEVROUW PLASTIEK (4-6 J.)

Welk geluid maakt een petfles, hoe beweegt een tetrapak, wat vertelt 
het kaasdoosje? Je speelt, combineert, recycleert  Kortom, je verkent 
de wonderlijke mogelijkheden van afvalmaterialen: muziek maken, be-
wegen, een verhaal bedenken en recyclagekunstwerkjes creëren. Deze 
tweedaagse workshop wordt af  gesloten met de prachtige animatiefilm 
“GUS” waarin de thematiek van de workshop sprekend naar boven komt.

EENDAAGSE WORKSHOP

WORKSHOP RAP EN ROER (9-12 J.)

Atelier Rap en Roer stoomt de jongeren klaar om met hun stem een 
boodschap in rijmvorm en ritme over te brengen. Na een inspiratiedou-
che over de geschiedenis, vormen en stijlen van rapmuziek, wekken we 
met oefeningen het ritmegevoel bij de deelnemers op. Daarna zetten we 
een hiphopbeat op repeat en schrijven de jongeren een raptekst met 
aandacht voor intonatie én inhoud. We focussen op presence-technie-
ken zodat deze kersverse rappers klaar zijn om als heuse rapcrew het 
podium te betreden. Als afsluiter van deze dag bekijken we drie multi-
culturele kortfilms (SI-G, Merna in de spotlight & Rocknrollertjes) waar-
in jongeren met verschillende achter gronden hun passie voor muziek 
met ons delen.

WO 10.04 

DO 11 & VR 12.04 

Workshops telkens van 8 tot 17 uur.



SPORTNIEUWS

Aansluiten bij de stedelijke sportraad
Wil jij graag meedenken over de sportbeleving in Ninove? 
Sluit je dan aan bij de sportraad! De sportraad vormt de 
brug tussen het stadsbestuur en de sporters. Stel je kandi-
daat als lid voor de sportraad via het inschrijvingsformulier 
op www.sportraadninove.be. Hier vind je ook de statuten en 
het huishoudelijk reglement. 
Bezorg het aanvraagformulier vóór 16 maart aan de sport-
dienst, Parklaan 15, of via sport@ninove.be. Op dinsdag 26 
maart wordt de nieuwe sportraad geïnstalleerd.

Erkennning sportorganisaties
Ook sportorganisaties moeten hun erkenning door de stad 
opnieuw aanvragen vóór 16 maart. 
Op www.sportraadninove.be vind je hiervoor alle nodige 
documenten.

Wijziging inschrijvingsdata 
sportkampen
Om de schoolvakanties tijdig sportief te kunnen plannen, 
kan je voortaan voor alle sportkampen tegelijkertijd inschrij-
ven. Schrijf dus nu al online in via www.ninove.be voor de 
sportkampen van paas-, zomer-, herfst- én kerstvakantie 
2019.

PAASEIERENRAAP IN IBO ’T KADEEKEN 
Kinderen tot 12 jaar kunnen op woensdag 3 april volop paaseitjes rapen in 
IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13a, Ninove.  Als volwassene kan je meteen ook 
kennismaken met de buitenschoolse kinderopvang, de infrastructuur en het 
coördinerend en begeleidend personeel.

Inschrijven
Deze activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via kadeeken@
sociaalhuisninove.be. Vermeld je naam, het aantal kinderen en het aantal 
volwassenen die naar de Paaseierenraap komen. Kinderen moeten steeds 
vergezeld zijn van een volwassene. Maximum 4 kinderen per volwassen 
begeleider.

info
sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97Meer

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

STARTUP-
WINKEL 
NINOVE

Droom jij van een eigen zaak?
Denk jij eraan een eigen zaak te starten, maar durf je de stap naar het huren 
van een eigen pand nog niet te nemen? Wil je graag je concept eerst voor 
een paar maand uittesten om te kijken of het werkt? Dan kan de stad jou 
hierbij een handje helpen!

Via de stad kan je namelijk een gebruiksklaar handelspand huren aan een 
sterk verlaagde huurprijs (met inbegrip van de verbruikskosten!). Zo kan jij, 
zonder al te grote kosten te moeten maken, testen of jouw droom haalbaar 
is!

Praktisch?
De stad stelt een handelspand ter beschikking op het Oudstrijdersplein 18 
in Ninove, pal in het commercieel centrum van de stad.

De ruimte heeft een totale beschikbare oppervlakte van 122 m², opgedeeld 
in:
> handelsruimte: 51 m²
> opslagruimte: 46 m² (incl. 1 toiletruimte)
> etalage: 15 m² en 10 m²

Je huurt het pand voor minimaal 4 maanden en maximaal 1 jaar. De huur 
bedraagt 450 euro per maand, inclusief de energiekosten. 

De winkelruimte wordt gebruiksklaar opgeleverd. Als huurder mag je 
aanpassingen doen, uiteraard na overleg met en goedkeuring van de 
verhuurder.

Voorwaarden?
Om de locatie te kunnen huren, verwacht de stad wel dat je lid wordt van 
één van de Ninoofse handelaarsverenigingen en je deelneemt aan kernver-
sterkende acties (denk aan koopzondagen).

Inschrijven?
Download het formulier op www.ninove.be/start-upwinkel en dien het 
samen met de verplichte bijlagen in bij de dienst lokale economie. 

Interesse? Kom dan naar de startersavond!

Wil je meer info over het start-upproject en alle andere maatregelen die de 
stad neemt voor starters? Of ben je handelaar en sta je open voor inspira-
tie? Kom dan naar de startersavond op woensdag 20 maart om 19.30 uur 
in De Kuip, Parklaan 1, Ninove. Innovatie-expert Steven Bollé heeft het er 
uitgebreid over innovaties in de detailhandel en horeca.

Info en inschrijven via www.ninove.be/startersavond

Meer info 't Kadeeken
kadeeken@sociaalhuisninove.be
054 34 23 02

    Volg Ninia Shopping Center op Facebook en Instagram en blijf op de 
hoogte van alle nieuwtjes! Wie weet ben jij 1 van de gelukkigen en 

     val jij in de prijzen.. 
    Meer info? www.niniashoppingcenter.be
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CINECLUB LUCIFER 
EN HET SYNDROOM 
VAN DOWN
’24 Wochen’ van Anne Zohra Ber-
rached 

Astrid is een succesvolle stand-up 
comedienne, haar man Lucas is haar 
manager. Als Astrid in verwachting is, ver-
nemen ze dat hun ongeboren zoon het 
syndroom van Down heeft en met een 
hartprobleem kampt. Ze komen voor het 
dilemma te staan: een late abortus of een 
onzekere toekomst?

Praktisch
> Dinsdag 5 maart, 20 uur (inleiding om 
19.45 uur), cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12
> 6 euro (jongeren 4 euro), 
> UiTPASactiviteit
> Info: cultuur@ninove.be of 
cineclublucifer@gmail.com

WANDELEN LANGS MOLENS 
ÉN LANGS TRAGE WEGEN
Molenwandeling
Drie verschillende werkende types molens - de Molen ter 
Zeven Wegen in Denderwindeke, de Wildermolen in Appel-
terre en de Fonteintjesmolen in Meerbeke – maken Ninove 
tot een unieke molengemeente. Deze keer wandelen we 
echter van de Fonteintjesmolen tot aan de Zepposmolen 
in Lombeek. Na een bezoek aan de molen en het museum 
praten we bij met een drankje om daarna terug af te zakken 
naar Meerbeke.
 
> Zondag 17 maart, start om 13.30 uur aan de Fonteintjes-
molen (Stenebrug) in Meerbeke
> Deelnemen: 5 euro per persoon (toegang museum 
inbegrepen).
> Ongeveer 10 km
> Inschrijven verplicht door te mailen naar toerisme@
ninove.be.
Meer info: dienst toerisme, toerisme@ninove.be,
054 31 32 85
 
Kasteelwandeling
De trage wegenwandellus van Neigem, de Kasteelwandeling, 
wordt op zondag 24 maart officieel geopend. De belangrijk-
ste blikvangers tijdens deze wandeling zijn het Neigembos 
en het kasteel van Neigem.
 
> Zondag 24 maart, start om 14.30 uur aan de parochiezaal, 
Pastorijstraat 1 in Neigem
> Ongeveer 6 km (je kan ook kiezen voor een korter traject)
Meer info: dienst mobiliteit, mobiliteit@ninove.be,
054 31 32 82

HET VERBAND 
TUSSEN EEN 
CARTOGRAAF UIT 
ASPELARE EN EEN 
HUMANIST UIT 
MEERBEKE? 
EEN LEZING!

Ben je geboren en getogen in Ninove? 
Dan ken je wellicht Philips de Dijn en Jan 
Stercke. Of toch niet? Geen probleem, de 
bib van Ninove en de geschiedkundige 
vereniging Het Land van Aalst organise-
ren twee lezingen over deze historische 
Ninovieters.

Cartograaf de Dijn:
lezing op 28 maart
Philips de Dijn was een zeer productief 
landmeter en cartograaf, die tussen 1585 
en 1590 werd geboren in Aspelare. Hij 
maakte onder meer een stadsplan voor 
Ninove. Georges Vande Winkel (histori-
cus) gunt ons een blik in het leven en de 
werken van Philips de Dijn. In de marge is 
er een minitentoonstelling van een vijftal 
kaarten van het Land van Aalst en kan je 
scans van de Philips de Dijnkaarten op 
computerscherm bekijken.

Meer info
bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

Meer info
bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

HOLY GUACAMOLE! 
KOFFIESTOP IN DE BIB

Stuurgroep Broederlijk Delen Ninove en de 
bibliotheek organiseren een Koffiestop op 
zaterdag 30 maart tijdens de openings-
uren van de bib. Breng hen een bezoekje 
in de inkom van de bib voor een koffie 
en een babbel en steun zo de strijd tegen 
armoede en ongelijkheid. Toon je solidair! 
Op 14 maart om 20 uur brengt de stuur-
groep ook al de film La Jaula De Oro in cc 
De Plomblom.

ROND ERATO.  
Maandag Verwendag: 
David Helbich vertelt 
over ‘Belgian Solutions’

David Helbich is geboren in Berlijn, maar 
woont sinds 2002 in België. Het bestseller-
boek 'Belgian Solutions' is een conceptueel 
fotoproject met beelden die gemaakt 
werden in ons land. Ze tonen telkens een 
‘aparte situatie’ of 'oplossing'.

Praktisch
> Maandag 18 maart om 20 uur in de 
bibzaal (zaaltje naast de bib, ingang via E. 
De Deynstraat)
> Prijs: 5 euro (1.50 euro UiTPAS met 
kansentarief). 
> Reserveer vooraf via bib@ninove.be, 054 
32 40 04 of aan de bibbalie

UiTPASvoordeel
10 UiTPAShouders kunnen in ruil voor 
10 UiTpunten gratis naar deze 'Maandag 
Verwendag'. Wees er snel bij!

Zaterdagen van de bib: 
Lees & teken

De leerlingen van de afdeling tekenkunst 
van de academie beeldende en audiovisu-
ele kunst verlaten hun vaste atelierplek in 
de Parklaan en komen een keertje tekenen 
in de bib. En ook jij mag meedoen!

Praktisch
> Zaterdag 30 maart van 10 uur tot 12 uur 
in het leescafé van de bib
> Vanaf 18 jaar 
Gratis, inschrijven is niet nodig! 

Humanist Jan Stercke: 
lezing op 4 april
Zeggen Desiderius Erasmus en Hiëronymus van 
Busleyden je wel wat? Wel, Meerbekenaar Jan 
Stercke (Joannes Fortis) was een vriend van hen. 
Stercke richtte in 1517 het ‘Drietalencollege’ 
(Latijn, Grieks, Hebreeuws) op. De studie van 
de drie oude talen is één van de belangrijkste 
verwezenlijkingen van het humanisme. 
Dirk Van de Perre (historicus) en Marcel Cock 
(classicus) wijdden ter gelegenheid van de 
500ste verjaardag van het ‘Drietalencollege’ voor 
het eerst een originele studie aan het leven van 
Jan Stercke.

Praktisch
> Lezing ‘Philips de Dijn’: donderdag 28 maart, 
20 uur
> Lezing ‘Jan Stercke’: donderdag 4 april, 20 
uur
Beide lezingen vinden plaats in de bib, Graan-
markt 14, Ninove.
De toegang is gratis. Reserveren via bibliotheek@
ninove.be of 054 32 40 04
> Tentoonstelling ‘Philips de Dijn, een leven 
in kaarten’: 14 maart - 8 april in de bib.
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Dit jaar is het thema van de jeugdboekenmaand ‘Vrienden voor altijd'. 
De bib start op zaterdag 2 maart met een heus feest! 
Op het programma die dag:

> 10.30 uur: Workshop ‘De kleine grote kameleon’ door Annemie 
Vandaele
Eerst bekijken we samen hoe een prentenboek gemaakt wordt, daarna 
duiken we in de grote vertelkoffer en lezen en bekijken we het boek van 
naderbij. De workshop wordt georganiseerd voor kinderen van 4 tot 6 
jaar. Schrijf vooraf in via bib@ninove.be.

> 11.30 uur: peuters, kleuters, kinderen, tieners … alle jeugd is 
welkom voor een lekker hapje en drankje in de bib! 
Daarnaast voorziet de bib een leuke grime- en tattoostand en kan je het 
‘green screen’ komen testen. Vooraf inschrijven is voor dit deel van het 
startfeest niet nodig.

De bib organiseert ook nog tal van andere activiteiten tijdens de 
jeugdboekenmaand:

> Donderdag 27 februari tot 
dinsdag 23 april: Vriendschapstentoonstelling
Kom tijdens de openingsuren van de bib de ‘vriendschapstentoonstel-
ling’ bewonderen. Leerlingen van de academie beeldende en audiovisuele 
kunst werkten rond het thema ‘vriendschap’. De lucht hangt vol vriend-
schapsmannetjes, de vriendenboekjes zijn echte leporello's (harmonica-
boekjes) en aan de muren hangen lievelingsdieren.

> Woensdag 6 maart om 14.30 uur: Voorleesuurtje 'Ongewone 
vrienden' en vriendschapsbandjes maken
Dierenvrienden, gekke vrienden, coole vrienden, het kan allemaal! Tijdens 
het voorleesuurtje (3 - 6 jaar) luisteren we naar drie verhalen over niet 
alledaagse vrienden. Daarna knutselen we samen vriendschapsbandjes 

(voor kinderen van alle leeftijden) van 15 uur tot 17 uur. Schrijf je voor 
het voorleesuurtje vooraf in via bib@ninove.be. Deelnemen is gratis.

>Zaterdag 16 maart van 11 uur tot 11.30 uur: Voorleesuurtje
Traditiegetrouw komen er opnieuw eerstejaarsstudenten van de lera-
renopleiding lager onderwijs van Odisee Aalst voorlezen in de bib ( 3 - 6 
jaar). Schrijf je vooraf in via bib@ninove.be. Deelnemen is gratis.

> Week van 18 maart: Op vakantie met een vriendje
Kom het ‘green screen’ van de bib testen. Wil jij met een vriendje op 
vakantie? Je kiest een idyllische reisbestemming en gaat er in een flits zo 
heen. Als bewijs ontvang je van ons de foto digitaal. Kom gewoon langs 
tijdens de openingsuren.

> Zaterdag 23 maart om 10.30 uur: Meneer Zee
Meneer Zee komt naar de bib! Tijdens de jeugdboekenmaand vertelt 
hij over Galileo Hannibal Columbus Blauw, een vogeltje dat zich anders 
voelt. Dit is een voorstelling voor speelvogels van 6 tot 9 jaar en hun 
(groot-)ouders. Inschrijven en tickets via www.bibart.be/webshop of aan 
de balie in de bib.

> Week van 25 maart: Arcade Games
Primeur in de bib: Arcade Games! Een Arcade Game is een speelkast 
of speelautomaat die je vroeger vaak terugvond op café of restaurant. 
Nostalgie alom dus. Kom spelen tijdens de openingsuren.

> Van 1 maart tot 8 april: Wedstrijd ‘Breng vriendschap in beeld’
Teken, maak, creëer ... jouw ideale vriend of vriendschap. Kom een kader 
halen in de bib en toon hoe vriendschap er voor jou uitziet. De mooiste, 
gekste, leukste … creaties winnen een prijs!

Ontdek het volledige programma in de bib of op 
ninove.bibliotheek.be.

MAART = JEUGDBOEKENMAAND!
Van 1 tot en met 31 maart
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GOUDVan jong 
naar

50 jaar huwelijk

Jeroom Peeters,geboren op 10 augustus 1945,
met Marie-Paule Van Nieuwenhove, geboren op 16 september 1946.
Gehuwd op 20 maart 1969.

Omer Bilterijst, geboren op 13 december 1946,
met Maria-Theresia Hauters, geboren op 31 januari 1949.
Gehuwd op 21 maart 1969.

Michel Mignon, geboren op 29 april 1946,
met Greta Van Cauwelaert, geboren op 8 april 1947.
Gehuwd op 27 maart 1969.

Michel De Meyer, geboren op 23 september 1942,
met Hilda Ritserveldt, geboren op 20 september 1947.
Gehuwd op 28 maart 1969.

Roger Van Snick, geboren op 16 april 1946,
met Yvette De Prez, geboren op 28 april 1947.
Gehuwd op 29 maart 1969.

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be

WERKEN WEGGEVOER-
DENSTRAAT
De werken in de Weggevoerdenstraat zitten in 
de laatste fase. 

Eindfase
Het einde van de werken is voorzien midden 
maart (onder voorbehoud van gunstige weers-
omstandigheden).
De handelaars blijven bereikbaar tijdens de 
werken.

Meer info?
Je kan het project volgen via www.aquafin.be 
> particulieren> waar werken we?. Hier kom je 
praktische info te weten over de vorderingen 
van de werken, de planning, de fasering en de 
wegomleggingen. 

RENOVATIE 
DENDERBRUG KONING 
BOUDEWIJNLAAN
Van 18 maart tot eind november 2019 reno-
veert het Agentschap Wegen en Verkeer de 
Denderbrug op de Koning Boudewijnlaan in 
Ninove (N28).

Welke werken?
> 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:

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.

Fase 2: renovatie brug richting 
Meerbeke volgt vanaf augustus
Tijdens de renovatiewerken wordt het fiets-
verkeer vanaf het kruispunt Brusselsesteen-
weg/Koning Boudewijnlaan en Nederwijk in 
beide rijrichtingen omgeleid via Meerbekeweg 
- Fabrieksstraat - Désiré De Bodtkaai - Oude 
Kaai - Mallaardstraat - Nederwijk.

Meer info? www.wegenwerken.be/Ninove

BLOEDAFNAMEKALENDER

> Vrijdag 8 maart: Outer, buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
> Woensdag 13 maart: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> Vrijdag 15 maart: Meerbeke, trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42

telkens van 18 uur tot 20.30 uur   
Meer info? www.rodekruis.be, voorzitter@ninoverodekruis.be 

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

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

De wachtdienst van 9 uur tot 22 uur is 
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, bel je naar het nummer 
0903 99 000.

WACHTDIENSTEN



Kinderopvang bij onthaalouders 
in Groot-Ninove

Wens je onthaalouder te worden en 
woon je in Ninove-centrum ?
Contacteer ons vrijblijvend!

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

www.landelijkekinderopvang.be

.

BLOEDAFNAMEKALENDER

> Vrijdag 8 maart: Outer, buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
> Woensdag 13 maart: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> Vrijdag 15 maart: Meerbeke, trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42

telkens van 18 uur tot 20.30 uur   
Meer info? www.rodekruis.be, voorzitter@ninoverodekruis.be 
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NAAR 5 KM 

INFODAG DINSDAG 19 MAART 
START TO RUN VAN 0 NAAR 5 KM OF 

JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM 
 
VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een 
start2run-sessie vanaf dinsdag 26 maart om 19 
uur. Dezelfde dag starten om 18.45 uur twee sessies 
naar 10 of 15 km. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 
10 weken tijd zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 km 
leert lopen. Begeleiding door ervaren jogbegeleiders is 
voorzien op vaste uren op dinsdag, donderdag en 
zondag. Op dinsdag 19 maart om 19.15 uur is er 
een informatievergadering in de clubkantien naast 
de piste. Inschrijvingsgeld voor 30 trainingen: 30 euro 
(€1/training). Een aantal mutualiteiten betaalt voor de 
start-to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld terug. 
Als de jogger achteraf wil aansluiten bij de VITA-
joggroep wordt het lidgeld verminderd met de start-tot-
run bijdrage. 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 vijf jaar): elke dinsdag 
en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. 
Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd, 
geboren in 2009 en 2008 begint om 18.45 uur. 
Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be,  
0476 554 557 
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1 maart – 8 april
Jeugdboekenmaand -
Wedstrijd ‘Breng vriend-
schap in beeld’– zie p. 17

1 maart – 23 april
Jeugdboekenmaand – 
Tentoonstelling – zie p 17

2 maart
Omloop Het Nieuwsblad
- zie p 4

2 maart
Carnaval - 
Machtsoverdracht en
banket – zie p. 8

2 maart
Jeugdboekenmaand –
Startfeest– zie p. 17

2 maart
Spelavond Kierewiet
> Wat? Spelavond voor 

doorwinterde boardgamers 
en occasionele partygamers. 
Speluitleggers en gevarieerde 
bordspelcollectie aanwezig.

> Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

> Uur? 20 tot 24 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

3 maart
Neigembostocht
> Wat? Wandeltochten die door 

het Neigembos gaan (behalve 
de 10 km). Inschrijving op 
16-24 km ook mogelijk in de 
rustpost Edingsesteenweg 344, 
Denderwindeke.

> Waar? Parochiezaal Neigem, 
Pastorijstraat 1, Neigem

> Uur? 8 tot 15 uur
> Wie? contact: 0472 56 94 27

3 maart
Omloop Het Nieuwsblad
Cyclo – zie p. 4

4 tot 6 maart
Vlieg 
Showbeest
krokuskamp
> Wat? Als je je talent nog 

niet kent, maar wel creatief, 
muzikaal of sportief bent, kom 

dan naar het Showbeest-kamp. 
Voor kinderen van 3 t.e.m. 12 
jaar)

> Waar? Academie MWD, 
Parklaan 13, Ninove

> Uur? 9 tot 16 uur (voor-en 
na-opvang mogelijk)
> Wie? Vzw Showbeest

4-8 maart Vlieg
Kleuterkamp
'Billy de kip'
en jeugdkamp ‘Vikingen’
> Wat? Themavakantie voor 

kleuters (3 tot 6 jaar) en 
themakamp voor jongeren 
(6-12 jaar)

> Waar?  BSGO De Wonderwij-
zer, Kapellestraat 2, Meerbeke

> Uur? 8-17 uur(met voor en 
na-opvang)

> Wie? Panta Rhei vzw 

5 maart
Film
> Wat? De Ninoofse filmclub Lu-

cifer presenteert ’24 Wochen’ 
(2016), een film van Anne 
Zohra Berrached

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur. Inleiding om 19.45 
uur

> Wie? Filmclub Lucifer

6 maart
Carnaval – Bezoek Prins
Carnaval aan wzc 
Klateringen – zie p. 8

6 maart
Jeugdboekenmaand -
Voorleesuurtje - zie p. 17

6 maart
Jeugdboekenmaand –
Knutselen - zie p. 17

7 maart
Levensreddend handelen
bij baby's en kinderen
> Wat? Deze EHBO-opleiding 

pakt de meest voorkomende 
ongevallen bij kinderen aan.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 19 uur

> Wie? Delta Healthcare Con-
sulting

7 maart
Vrijwilligersbeurs
> Wat? Op deze beurs kom je 

alles te weten over vrijwilligers-
werk in Ninove

> Waar? Trefcentrum De Linde, 
Gemeentehuisstraat, Meer-
beke

> Uur? 11 tot 15 uur
> Wie? Vrijwilligersloket Sociaal 

Huis Ninove

8-12 maart
Carnaval – kermis op de
Graanmarkt

9 maart
Carnaval – Kindercarnaval 

– zie p. 8

10 maart
Carnaval – 
publiciteitskaravaan, 
carnavalsstoet en 
prijsuitreiking – zie p. 8 

11 maart
Carnaval – 
Maandagavondstoet en
wortelworp – zie p. 8

12 maart
Carnaval – sluiting – zie p. 8

13, 20, 27 maart
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? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 9 tot 11 uur.
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

14 maart
Film
> Wat? De stuurgroep Broederlijk 

Delen Ninove brengt de film 
La Jaula De Oro

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

Staat jouw  
activiteit al  
in Ninove Info?
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 la-
ter 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.

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

UiTKALENDER

Alles weten over de 
UiTPAS-activiteiten en omruil-
voordelen? Like de facebook-
pagina 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 activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be

Alle activiteiten i.k.v. de jeugdboekenmaand: 
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> Uur? 20 uur
> Wie? Stuurgroep Broederlijk 

Delen Ninove

14 maart -8 april
Tentoonstelling ‘Philips
de Dijn’
> Wat? Minitentoonstelling 

van 5 kaarten van cartograaf 
Philips de Dijn

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van de bib

> Wie? Bib en Het Land van 
Aalst

16 maart
Jeugdboekenmaand –
Voorleessessie - zie p. 17

16 maart
3de  St.Patricks-Day
> Wat? Optreden van 'Tavern 

on the Green' n.a.v. St. Patricks 
Day

> Waar? Café Den Belleman, 
Denderkaai 26, Ninove

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van Den Belleman

> Wie? Café Den Belleman

16 maart
Rock -en metaloptreden
> Wat? Optreden van Silent 

Wolf & Left Eye Perspective – 
progressive metal

> Waar? Gonzo, Geraardsbergse-
straat 34, Ninove

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van café Gonzo

> Wie? Café Gonzo

16 maart
Expertavond Kierewiet
> Wat? Die-hards kunnen zich 

urenlang uitleven op de 
expertavond met boardgames 
van een ander kaliber…

> Waar? Buurthuis ’t Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

> Uur? 20 tot 24 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

16-17 maart
Primavera
> Wat? Lente opendeur bij de 

handelszaken in het stadscen-
trum (16 en 17 maart). Kever-

treffen (17 maart): honderden 
keverauto’s- en busjes uit gans 
Europa zakken af naar de bin-
nenstad.

> Waar? Stadscentrum
> Uur? 10 uur tot 16 uur (Kever-

treffen)
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

17 maart
8ste Classic & Caferace
meeting
> Wat? Tentoonstelling van klas-

sieke motoren & brommers, 
brommerrondrit.

> Waar? PTI, Centrumlaan 160, 
Ninove

> Uur? 11 uur
> Wie? The Flying Hermans

17 maart
Wandelen
> Wat? Wandeling van de 

Fonteintjesmolen tot de Zep-
posmolen (Lombeek). Vooraf 
inschrijven via toerisme@
ninove.be 

> Waar? Vertrek aan de Fon-
teintjesmolen, Stenebrug, 
Meerbeke

> Uur? Start om 13.30 uur
> Wie? Dienst toerisme

18 maart 
Rond Erato – Maandag
verwendag
- zie p. 17

18 – 23 maart
Jeugdboekenmaand –
‘Green screen’ testen - 
zie p. 17

19-20 maart, 25 april
Dansworkshops
> Wat? Kom mee dansen in 

Ninove op 27 april tijdens Dag 
van de Dans. Voor dansers en 
niet-dansers die willen deelne-
men aan deze lange feest- en 
dansketting zijn er voorberei-
dende workshops

> Waar? Academie muziek, 
woord en dans, Parklaan 13, 
Ninove

> Uur? 17.30-19.30 uur (19/03), 
16-18 uur (20/03)

> Wie? Dienst cultuur

20 t/m 24 maart
Circus Pipo
> Wat? Nieuwe show van Circus 

Pipo
> Waar? Onderwijslaan, Ninove
> Uur? 20, 23 en 24/3: 15 uur; 

20,22,23/3: 18 uur; 21/3: 16.30 
uur; 24/03: 11 uur

> Wie? Circus Pipo

21,28 maart, 4 april
De grote politieke 
verhalen in Europa. 
> Wat? De grote politieke ver-

halen in Europa. Liberalisme, 
conservatisme, socialisme en 
christendemocratie door em. 
prof. Emiel Lamberts. 

> Waar? Polyvalente zaal cc 
de Plomblom, Graanmarkt 
12, Ninove (ingang via E. De 
Deynstraat)

> Uur? 14 tot 17 uur
> Wie? Davidsfonds Academie

23 maart
Jeugdboekenmaand –
Vertelvoorstelling - zie p. 17

24 maart
Jazz-Madd 
> Wat? Het Yotam Ben-Or Quar-

tet is te gast op jazz-Madd: 
Yotam Ben-Or (harmonica & 
zang), Gabriel Chakarji (piano), 
Alon Near (bass) en Noam 
Israeli (drums)

> Waar? Ten Huize Rebecca, 
Ring Oost 12b, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Vzw Duende

24 maart
Optreden Ellis en 
Jacky Lafon
> Wat? Optreden van Elis en 

Jacky Lafon. Activiteit t.v.v. 
1.000 km voor Kom op tegen 
Kanker.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Eliaro-team Ninove

24 maart
Kasteelwandeling
> Wat? Opening van de trage 

wegenwandeling in Neigem 

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
(± 6 km)

> Waar? Vertrek aan de parochie-
zaal, Pastorijstraat 1, Neigem

> Uur? Vertrek om 14.30 uur
> Wie? Dienst mobiliteit

25 – 30 maart
Jeugdboekenmaand - 
Arcade Games- zie p. 17

28 maart
In de goeden tijd 
met Danny Fabry & 
Luc Steeno
> Wat? Elke laatste donderdag van 

de maand keren we terug naar 
de goeden tijd. De DJ speelt ten 
dans, tussendoor passeren 2 
Vlaamse topartiesten de revue 
en de jukebox speelt tot iedereen 
uitgedanst is. Op 28 maart zetten 
Danny Fabry en Luc Steeno de 
tent op zijn kop.

> Waar? Hangar de Veau, 
    Mallaardstraat 3, Ninove
> Uur? 13 tot 19 uur
> Wie? Veaudeville

28 maart
Lezing 
> Wat? Lezing over historisch Nino-

vieter ‘Philips de Dijn’, cartograaf. 
Vooraf reserveren via bib@ninove.
be. 

> Waar? Zaaltje van de bib, ingang 
via E. De Deynstraat

> Uur? 20 uur
> Wie? Bib en Het Land van Aalst

30 maart
Rond Erato – Zaterdagen 

van de bib
- zie p. 17

30 maart
Koffiestop
> Wat? Kom naar de bib voor een 

koffie en een babbel en steun de 
strijd tegen armoede en 

    ongelijkheid
> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 

Ninove
> Uur? 9 tot 13 uur
> Wie? Werkgroep Broederlijk 

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

48 jaar ervaring

Alle dagen open 9 - 12 uur & 14 - 18.30 uur
Zaterdag 9 - 12 uur & 14 - 17 uur
Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

SPECIALE 
VOORWAARDEN

     tijdens
t.e.m. 30.03.19



RECLAME PAEPENS

Opendeurweekend 16 en 17 maart van 9 tot 17u
            Batibouw voorwaarden geldig op alle bestellingen t.e.m. 29/3 !

Ten Beukenboom 18 Appelterre

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

www.paepens.be



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

“Amai da’s mooi!” 

“ Checkbox helemaal afgevinkt!”
“ Beste keuze voor ons interieur”

Bekijk meer via 
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