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ZATERDAG I 20H00
30 DECEMBER 2017
ONZE-LIEVE-VROUW HEMELVAARTKERK 

NINOVE

TICKETINFO NACHTERGAELE.SOENS@SKYNET.BE 0499 19 93 27

•  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- & benzineafschei-

ders, carwashslib & mazouttanks, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenwaterputten met  

proper water
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

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

Ruim- & ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas
Biezenstraat 5, 9400 Ninove (aan het Medisch Centrum)

054 50 35 05 ingrid.lucas@amplifon.com

Kom langs en ontdek Amplifon 360, 
de revolutionaire hoortest*.

‘‘Zie je niets? Ik hoor nochtans alles’’

Brusselsesteenweg 219 
9402 Meerbeke (Ninove)

tel : 054 343 888
gsm : 0477 25 82 67

DAMESMODE 
VAN MAAT 44 
    TOT MAAT  56 

DECEMBER = ACTIEMAAND 
2 stuks kopen − 30% korting 

Godske: Mona Lisa  I  Twister  Bassini  
That’s Me  I  Doris Streich  I  Samoon  

Sommermann  I  Marika
Via Appia Due  I  Eugen Klein  I  Verpass  I  

Golléhaug  I  Frank Walder  I  Raphaela 
(pantalons)   Junge  I  accessoires: ruime 

keuze sjaals & juwelen

Open op 
maandag: 14u-18u

woensdag-vrijdag: 10u-12u &14u-18u
zaterdag doorlopend: 10u-18u

Gesloten op dinsdag
Ook open op zondag 3 dec, 10 dec, 

17 dec, 24 dec, 31 dec: 14u-17u

WWW.BI-STYLE.BE

We staan ook tot uw dienst op afspraak of aan huis.   
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook 

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

de nieuwsbrief via www.ninove.be

COLOFON
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be

Foto’s: dienst communicatie • 
Danny De Saedeleer • Andy Dupont • 
Ninofmedia • Shutterstock • Pixabay 

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
IPM Printing • 1083 Ganshoren

Tel. 02 481 62 11 • www.ipmprinting.com

GEMEENTERAADSZITTINGEN
De volgende vergaderingen van de gemeenteraad  
vinden plaats op 13 december (budget) en 14 decem-
ber om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, 
Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 11 en  
12 december om 19.30 uur en 20 uur. Deze vergaderin-
gen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
> 24, 25, 26* en 31 december, 1 en 2 januari 2018
*  Uitgezonderd zwembad De Kleine Dender. Het zwem-

bad is op 26 december open van 9 uur tot 17 uur.

Extra sluitingsdagen/-uren:
> 11 december t/m 14 december: bib
> 19 en 21 december is zwembad De Kleine Dender  

voor publiek gesloten van 9 uur tot 15 uur.
> 27 december t/m 2 januari: dienst jeugd, cultuur, 

toerisme, cultuurcentrum De Plomblom

10

interessant

4   Winterse stad

7   Speelotheek in stroomversnelling

8   Vernieuwde speelterreinen 

10   Pop-Up ZomerBar zoekt uitbaters 

11   Maandklapper cc De Plomblom

16   Actief en sportief naar 2018

17   Winter op komst

20   Uit in Ninove

Ninove in
fo

VOOR ALLE INFO
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97
> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64
> technische dienst  054 31 77 10
> Sociaal Huis  054 51 53 50
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25
> dienst toerisme  054 31 32 85

stadHUis ninOVe
CENTRuMLAAN 100, 9400 NINOVE
054 31 32 33  •  www.NINOVE.bE

OPENINGSuREN PubLIEkSDIENSTEN

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur. 
Niet tijdens de zomermaanden.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<
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Het eindejaar komt dichterbij. Korte 

dagen, lange nachten, knetterende 

haardvuren en warme chocola. tijd 

voor vrienden en familie! Ook het 

stadscentrum dompelt zich onder in 

die o zo fijne eindejaarssfeer.

Winterse 
stad
Sfeerverlichting en kerstmarkten
In het stadscentrum kan je de volledige maand december genieten van de feestsfeer! 
Op 8 december zetten we de stad officieel in een feestelijke gloed. Bij een lekkere warme 
chocolademelk, soep of glühwein in een mooie tent op de Graanmarkt, begeleid door 
verschillende vuuracts, steken we de feestverlichting in de stad aan! Tot begin 2018 twinkelen 
de lichtjes in de binnenstad, en speelt onze beiaard kerstmuziek.
In het weekend van 9 en 10 december doe je kerstinkopen op de kerstmarkten in Okegem 
(9 december) en Pollare (10 december).

IJs ijs ijs
Vanaf 15 december kan je de schaats(st)er in je loslaten! Dit jaar kan je schaatsen op het  
Niniaplein aan de Centrumlaan. Snuif de kerstsfeer in één van de chalets in het kerstdorp, geniet 
van de shows van Kevin Van Der Perren, kom naar het ijshockeytoernooi, Christmas On Ice, 
Carnaval On Ice en Extreme On Ice...  

SAVE THE DATE
7 januari: Nieuwjaarsdrink

We zetten het nieuwe jaar feestelijk in, 
en heffen tussen 11 en 13 uur samen het 

glas. Je krijgt een hapje en een drankje, 
de Serveuses Bavares en The Big Lebandski 

houden je warm op het binnenplein 
van het stadhuis.
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dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66

Wou jij altijd al eens met een ijsprinses op de foto? In een echte snow-
globe? Dan is dit je kans! Op 16 december, van 11 tot 17 uur staat onze 
fotograaf voor je klaar op de Graanmarkt. De foto krijg je onmiddellijk 
mee naar huis.
Ook de Kerstman zakt twee weekends af naar Ninove, naar zijn huisje 
op de Graanmarkt. In de weekends van 16 en 23 december deelt hij 
snoepjes uit en poseert hij met veel plezier samen met jou voor een 
coole selfie. Tijdens de week pakt hij elders cadeautjes in. Dan kan je in 
de brievenbus in zijn voortuintje je mooiste tekening deponeren.

winters lopen en wandelen
16 december loop je niet alleen op straat, maar af en toe ook letter-
lijk door gebouwen tijdens de eerste City Nightrun. Onderweg is er 
animatie en ambiance. Zowel lopers als wandelaars kunnen deelne-
men. Voor de kinderen is er een Kidsrun. Start om 19.30 uur (Kidsrun 
tot 8 jaar, 400m), 19.45 uur (Kidsrun tot 12 jaar, 1 km), en 20 uur 
(Run & Walk 7 km).  Je start en komt aan op het binnenplein van 
het stadhuis. Check www.ninove.be voor de verkeersregeling.
Zondag 17 december snuif je met de dienst toerisme de kerstsfeer 
op tijdens een sfeervolle en smakelijke tocht door de stad, vol boei-
ende verhalen met als rode draad traditie en kerstsfeer. De begeleide 
wandeling zit vol verrassingen, verhalen over oude en nieuwe kerst- 
en wintertradities zijn nooit ver weg, de inwendige mens wordt 
gesterkt, de kerstmuziek leidt en begeleidt je, de kerstboom schittert 
mooier dan ooit, wie weet dwarrelen er witte vlokjes in de Ninoofse 
lucht…

Feestfoto’s
2017 kan je afsluiten met een leuke feestfoto. Op 30 december kan je 
onze fotograaf tegenkomen in het stadscentrum. Hij neemt feestelijke 
foto's met leuke gadgets. Wij zetten ze begin januari op de facebookpa-
gina en Instagram van de stad. Wie het meeste likes verzamelt, wint een 
fotoshoot! De winnaar maken we bekend op de nieuwjaarsdrink op 
7 januari.     

8 december
Feestelijk aansteken  
feestverlichting

> 19 uur, Graanmarkt

9 december 
Kerstmarkt Okegem
> 17 - 22 uur, J. Ockeghemstraat

10 december 
Kerstmarkt Pollare 
> 15 - 22 uur, Pollare Dorp

15 december – 6 januari
Ninove on Ice

> Niniaplein, Centrumlaan
> www.ninoveonice.be

16 december
Snowglobe

> 11 – 17 uur, Graanmarkt

16 december
City Nightrun

> 19.30 uur, binnenplein stadhuis 
> www.ninovenightrun.be
16 december
Bezoek de Kerstman

> 14 – 17 uur, Graanmarkt

17 december
Bezoek de Kerstman
> 14 – 17 uur, Graanmarkt

17 december
Kerstwandeling 
> 15 uur, start in Hospitaalkapel, 

Burchtstraat 44

23 december
Bezoek de Kerstman
> 14 – 17 uur, Graanmarkt

24 december
Bezoek de Kerstman
> 14 – 17 uur, Graanmarkt

30 december
Fotoactie eindejaar
> 14 – 17 uur, stadscentrum

7 januari
Nieuwjaarsdrink
> 11 – 13 uur, binnenplein  

stadhuis

13 januari
Kerstboomverbranding
> 19 uur, dr. Hemerijckxplein

kALENDER VUURWERK TIJDENS DE FEESTDAGEN
Vuurwerk afsteken mag enkel op 31 december van 23.30 uur tot 1 janua-
ri 2018 om 1 uur én na toelating van de burgemeester. Dien je aanvraag 
vóór 13 december in bij de burgemeester, Centrumlaan 100, Ninove, 
burgemeester@ninove.be. Steek je vuurwerk af zonder vergunning, dan 
riskeer je een GAS-boete. Je mag ook geen voetzoekers, thunderflashes, 
knal en rookbussen laten ontploffen of wensballonnen oplaten.

Steek je vuurwerk af, verwittig dan ook je buren zodat ze de nodige 
maatregelen kunnen treffen voor hun (huis)dieren.

Meer info? Kabinet burgemeester, 054 31 32 27, 
burgemeester@ninove.be 

> Zaterdag 16, 23 en 30 december parkeer je 
gratis in de volledige binnenstad tijdens het 
eindejaarsshoppen.

> Zaterdag 16 december wordt een groot deel 
van het stadscentrum vanaf 19 uur parkeer- en 
verkeersvrij gemaakt voor de City Nightrun.

NINIA SHOPPING CENTER IS OPEN: 
> zondag 17 december van 11 uur tot 18 uur
> zondag 24 december van 11 uur tot 17 uur
> zondag 31 december van 11 uur tot 17 uur

Ninia Shopping Center pakt gratis al jouw kerstcadeautjes in. Kom naar 
de inpakstand van 16 t.e.m. 30 december! 
Meer info? www.niniashoppingcenter.be 

Witkap smaakt altijd!

Witkapbier, gebrouwen in Nin-
ove bij brouwerij Slaghmuylder, is 
ons streekproduct bij uitstek. In 
het toeristisch bezoekerscentrum 
kan je terecht voor heel wat 
Witkapgeschenken: grote flessen, 

geschenkverpakkingen, al-
lerhande glazen… Ken je 

trouwens de Ambiorix, 
ook een bier van 

Slag? Enkele 
prijzen: voor 
5 euro heb 

je al de 4 flesjes Witkap: Stimulo, 
Dubbele, Trappist en Special, een 
grote fles Witkap (75 cl) kost 4 tot 
5 euro, een Witkapglas heb je voor 
3 euro. Mooi en lekker voor onder 
de kerstboom…

Doe een geschenkbon 
cadeau

Wist je dat de stad ook ge-
schenkbonnen verkoopt? Die 
je kan omruilen in heel wat 
Ninoofse handelszaken? Je koopt 
de bonnen aan het onthaal van 
het stadhuis. Er zijn bonnen van 
5, 10, 25 en 50 euro. Een overzicht 
van de winkels waar je met de 
geschenkbon kan betalen, staat 
op www.ninove.be. Je krijgt het 
overzicht samen met een handig 
plannetje mee bij de aankoop 
van geschenkbonnen.     

GESCHENkIDEE? 

P
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BOeK eens een 
ninOOFse KLePPer
sinds voorjaar 2017 ontvang je een subsidie als je een 

ninoofse Klepper programmeert. een ninoofse wat?

Een Ninoofse Klepper. Een artiest of 
podiumkunstenaar die uit Ninove 

afkomstig is of in Ninove woont of ‘op een 
aantoonbare manier’ met onze stad verbon-
den is. Er zijn ook Ninoofse Superkleppers. Dat 
zijn Ninoofse Kleppers die gedurende twee 
jaar extra in de kijker worden gezet. Het stads-
bestuur selecteert in overleg met de kunst- en 
cultuurraad de Ninoofse Superkleppers. 

Ik ben artiest en ik wil 
klepperen…
> Hoe word ik een Ninoofse Klepper? 

Schrijf je in bij de dienst cultuur via het 
formulier op www.ninove.be. 

> Hoeveel verdient een Ninoofse Klepper? 
Je krijgt geen geld, maar je zet wel jezelf in 
de kijker. En de stad betaalt een deel van je 
uitkoopsom terug aan wie je boekt, zodat 
het voor organisatoren aantrekkelijker 
wordt om je te boeken.

Ik ben een vereniging en 
ik wil klepperen…
> Hoe boek ik een Ninoofse Klepper? 

Raadpleeg het overzicht van Ninoofse 
Kleppers op www.ninove.be. Contacteer 
de Ninoofse Klepper van je keuze en maak 
met hem/haar de nodige afspraken over de 
organisatie van een concert/programma. 
Vervolgens dien je een subsidieaanvraag in 
via het formulier dat je vindt op de website. 

> Hoeveel verdien ik aan een Ninoofse 
Klepper? De stad subsidieert een deel 
van de uitkoopsom: 25 procent van de 
uitkoopsom van een Ninoofse Klepper en 
50 procent van de uitkoopsom van een 
Ninoofse Superklepper. Elke vereniging kan 
eenmaal per jaar een subsidie ‘Ninoofse 
Kleppers’ ontvangen.

Doe zoals NEOS

NEOS boekte voor het feest 
naar aanleiding van haar 25-ja-
rige jubileum op 14 december 
de Ninoofse Kleppers ‘Bart 
Quartier – Bart Van Caenegem 
Duo’. De vibrafonist en pianist 
presenteren er een programma 
rond hun recente cd ‘Profiles’. 
Voor NEOS levert het een 
mooie subsidie van 125 euro op.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

TOERISME-AGENDA 2018
Wandelen, fietsen, zoektocht 2018,…: save the date!

> zondag 28 januari: carnavalswandeling
> zondag 11 maart: kasjkeswandeling
> zondag 22 april: erfgoedwandeling
> zondag 6 mei: wandeling in en rond het Neigembos
> zondag 10 juni: fietstocht 'Langs drie molens'
> 1 juli tot 16 september: wandelzoektocht in de stad 
> zondag 1 juli: zomerwandeling Denderwindeke
> zondag 5 augustus: straatnaamwandeling rond toponiemen
> zondag 16 september: einddag wandelzoektocht op autovrije zondag 

+ opendeurdag in de Hospitaalkapel 
> zondag 28 oktober: herfstwandeling in Lieferinge
> zondag 16 december: kerstwandeling

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

bEZOEk HET MuSEuM 
VAN NEDERHASSELT
Enkele jaren geleden spoelde kunstenares 
Anita Nevens aan op de Ninoofse boerenbui-
ten. In haar nieuwe woonplaats zorgt ze voor 
artistieke kriebelingen en rimpelingen, onder 
andere als oprichter, directeur, suppoost en 
curator van MU.N’Ha {jouw museum van 
Nederhasselt}. MU.N’Ha is een socio-artistiek 
museum in de brede zin van het woord. Het 
wil wat leeft in Nederhasselt op een kunst-
zinnige manier in het dorp verankeren. Het 
museum bestaat voorlopig enkel digitaal maar 
krijgt binnenkort ook een fysieke verschijning 
achter het Hof ter Beke in Nederhasselt. 
Bezoek MU.N’Ha {jouw museum van 
Nederhasselt} via www.munha.net.      
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

sPeeLOtHeeK in 
strOOMVersneLLinG

in speelotheek speelodroom kan je 

speelgoed uitlenen. Maar er worden 

ook activiteiten georganiseerd.

Op 6 december vaardigt Sinterklaas zijn twee 
spelletjespieten af naar de speelotheek! Kom 
langs en speel samen met Piet jouw favoriete 
spelletje uit de speelotheek! De Pieten zijn er 
van 13.30 uur tot 16 uur.

Woensdag 3 januari kan je van 14 uur tot 
15.30 uur een sneeuwman knutselen in de 
speelotheek. Schrijf je snel in want de plaatsen 
zijn beperkt. Mail hiervoor naar  
speelotheek@ninove.be of bel naar 0474 49 00 23. 
Of kom gewoon langs bij de dienst sociale 
zaken in het stadhuis. Vermeld zeker het 
aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. 
Eén van de ouders moet wel aanwezig zijn in 
de speelotheek om toezicht te houden op 
het kind.

Speelgoed gezocht
Heb je zelf speelgoed thuis liggen waar 
niet meer mee gespeeld wordt en wil je dit 
graag aan Speelodroom schenken? Dat kan! 
Kijk eerst wel even na of het speelgoed nog 
in perfecte en volledige staat is en neem 
contact op met de coördinator van de 
speelotheek. Je verneemt er welk speelgoed 
ze nog nodig hebben.

Jouw profiel

Wil je graag een handje meehelpen in 
Speelodroom? Help jij graag jonge kinderen en 
volwassenen nieuw speelgoed en pedagogi-
sche activiteiten ontdekken? Of werk je liever 
achter de schermen mee bij het natellen en 
reinigen van speelgoed? 

Wij zoeken vrijwilligers die:

> pc-vaardig zijn (opleiding programma Spelio 
wordt voorzien) 

> sociaal vaardig zijn

> flexibel kunnen werken (bijvoorbeeld 
inspringen voor een zieke vrijwilliger)

> stipt zijn en zich aan de afspraken kunnen 
houden

> gemotiveerd zijn en graag  werken met 
kinderen.

Je bent een aanspreekpunt voor iedereen die 
de speelotheek wil bezoeken en er spelmate-
riaal wil ontlenen. Je verwelkomt de bezoekers 
en geeft hen een rondleiding indien ze dat 
wensen. Je helpt hen bij het ontlenen en terug-
brengen van materialen (denk bijvoorbeeld aan 
ontlenen, gegevens  inbrengen in de computer, 
controleren en terugplaatsen). Als je wil, kan je 
ook meehelpen bij het ondersteunen en opzet-
ten van ontmoetings- en spelmomenten.

De speelotheek is elke woensdagnamiddag 
open. Op deze woensdagen maak jij samen 
met een team van vrijwilligers de ontmoe-
tingsruimte klaar, zet je de pc klaar en ontvang 
je de mensen (van inschrijvingen tot het ef-
fectief ontlenen speelgoed en controle).
Op maandagvoormiddag help je bij het tellen 
en afwassen van het speelgoed, klaarzetten van 
het materiaal en op orde zetten van de rekken.

Frequentie 

Speelodroom zoekt vrijwilligers voor maan-
dagvoormiddag (9.15 uur-12 uur) en/of 
woensdag (10.30 uur tot 17.30 uur).  Je bent 
ook bereid om naar de vergadermomenten te 
komen (ongeveer 1 keer per maand).

Meer info?
Speelotheek Speelodroom

> Bevrijdingslaan 9, Ninove
> 0474 49 00 23
> speelotheek@ninove.be
 
Huis van het Kind, 

> 054 31 32 45, 0477 98 15 45
> huisvanhetkind@ninove.be
> www.facebook.com/huisvanhetkindninove 
     

wORD JIJ VRIJwILLIGER IN SPEELODROOM? 

ACTIVITEITEN IN SPEELODROOM

Spelodroom is open 
elke woensdag van 
11 uur tot 17 uur.
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(Ver)nieUW(d)e 
sPeeLterreinen

Jouw mening telt mee
De stad stelde een vaste ontwerper aan om 
alle nieuwe of te vernieuwen speelterreinen uit 
te tekenen, altijd op basis van een inspraakmo-
ment ter plaatse, waar buurtbewoners mee 
kunnen nadenken en suggesties geven over 
hoe het terrein er moet uitzien en welke voor-
zieningen de voorkeur krijgen. Na een tweede 
inspraakronde bij het eerste ontwerp, wordt 
een definitief ontwerp opgemaakt waarmee 
een bouwvergunning aangevraagd wordt. 
Pas na dit proces en na de procedure om één 
of meer aannemers aan te stellen, wordt het 
speelterrein effectief aangelegd en geopend.

Afgeronde projecten
Er werden al heel wat speelterreinen ver-
nieuwd of nieuwe aangelegd. Een overzichtje:

> Meeuwenlaan Outer: volledig vernieuwd in 
2015.

> Elsbeekstraat Meerbeke: volledig heringe-
richt in 2016. Recent werden er extra bal-
lenvangers geplaatst achter het voetbaldoel 
om de ballen uit de tuinen van de buren te 
houden. 

> Pastorietuin Aspelare: de voormalige 
pastorietuin werd onder impuls van het 
LEADER-project in 2016 opengesteld als 
ontmoetingsruimte met nieuw speelterrein. 

> Groeneweg Ninove: afgerond in 2016. 

> Jan Ockeghemstraat Okegem: op vraag 
van de buurt werd het heel klein speelter-
rein achter het buurthuis van Okegem 
uitgebreid met een nieuwe schommel. Op 
termijn wordt het terreintje in z’n geheel 
vernieuwd.

Nog werk aan de winkel
> Gemeenteplein Meerbeke: voor dit grote 

bestaande speelterrein aan het gemeen-
teplein loopt momenteel de vergunnings-
procedure. Zodra deze is verleend, worden 
aannemers aangesteld en zal de herinrich-
ting starten, waarschijnlijk in het voorjaar 
van 2018.

> Brusselseheerweg Neigem: de procedure 
om een aannemer aan te stellen is lopende. 
Uitvoering zal vermoedelijk gebeuren eind 
2017 of begin 2018.

> Hector Planquaertstraat Outer: voor dit 
nieuw speelterrein achter buurthuis De 
Pallieter was een procedure tot bestem-
mingswijziging nodig omdat dit geen 
recreatiezone was. Deze (langere) procedure 
werd in oktober afgerond, het inspraakmo-
ment is achter de rug en momenteel wordt 
het voorontwerp teruggekoppeld naar de 
buurt. Hieruit zal dan een definitief plan 
volgen, waarmee vóór eind december 2017 
de vergunningsaanvraag wordt gedaan. 
Realisatie in de loop van 2018.

> Tuin parochiaal centrum Pollare: voor dit 
nieuwe speelterrein achter het parochiaal 
centrum in de Sint Kristoffestraat was ook 
een bestemmingswijziging nodig omdat 
dit niet als recreatiezone was voorzien, dus 
ook hier een langere procedure. De inspraak 
is achter de rug, het voorontwerp wordt 
teruggekoppeld naar de buurt. Na sugges-
ties en opmerkingen zal dan het definitief 
ontwerp opgemaakt worden waarmee de 
vergunningsaanvraag wordt gedaan. Dit 
moet vóór eind december 2017 gebeuren, 
de realisatie zelf verwachten we in de loop 
van 2018.

> Hof ter Beke Nederhasselt: achter het 
parochiaal centrum Hof ter Beke wordt een 
nieuw speelterrein gecreëerd. Inspraak en 
voorontwerp tonen is gebeurd, nu wordt 
het definitief ontwerp opgesteld. Eens 
het ontwerp definitief, wordt de vergun-
ningsaanvraag ingediend en kan er in 2018 
uitgevoerd worden. 

de stad wil elke deelgemeente een 

speelterrein geven. en luisterde hier-

voor naar de inwoners zelf!

de vernieuwing van bestaande en de 

aanleg van nieuwe speelterreinen is 

ondertussen al enkele jaren bezig. 

Meer in
fo

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



> Keldermeersbaan Ninove: voor dit terrein, 
op de hoek van de Keldermeersbaan en 
Pamelstraat, werd in het voorjaar van 2017 
een inspraakmoment georganiseerd en 
wordt momenteel een eerste ontwerp 
opgemaakt. Daarna volgt zoals bij alle 
andere terreinen de terugkoppeling van dit 
voorontwerp en het definitief ontwerp op 
basis waarvan de vergunningsaanvraag zal 
gebeuren.

> Speel- en voetbalterrein Abdijstraat Ninove: 
het bestaande speelterrein werd in de 
loop van 2016 al uitgebreid met een aantal 
extra speeltoestellen. Maar sinds de komst 
van de kinderopvang op dit terrein was 
er nood aan een nieuw voetbalterrein. Na 
een vergunningsprocedure werd toelating 
verkregen om dit op het grasplein aan de 
overkant van de straat te realiseren. Er staat 
een ballenvanger achter het doel aan de 
straatkant en rondom het terrein zijn hagen 
geplant om als afscherming en ballenvanger 
te dienen.

> Witherenstraat Ninove: dit nieuw aan te 
leggen speelterrein in deze nieuwe wijk 
wordt gerealiseerd door de sociale huisves-
tingsmaatschappij. De jeugddienst orga-
niseerde al in 2016 een inspraakmoment. 

De stad heeft bovendien afspraken met de 
sociale huisvestingsmaatschappij om mee 
te investeren in de globale buitenaanleg en 
het speelterrein in het bijzonder, maar een 
wissel van ontwerper heeft gezorgd voor 
grote vertraging. Het ontwerp en de aanleg 
zelf wordt zo snel mogelijk verwacht zodat 
de realisatie zeker in de loop van 2018 kan 
gebeuren.

> Renovatie en aanpassing skatepark Ninove: 
het skatepark is zeer intensief gebruikt en 
dat is merkbaar aan de houten toestellen. 
Daarom wordt in de loop van het komende 
jaar een degelijke renovatie gepland en een 
vernieuwing of aanpassing van een paar 
specifieke toestellen. Dit moet er voor zor-
gen dat het terrein zeker nog enkele jaren 
mee kan gaan.

De toekomst?
Er zijn nog terreintjes die vernieuwd of 
opgestart moeten worden de komende 
jaren. Denk maar aan Roslaer Ninove, Rufin 
Pennestraat Appelterre, stadspark Ninove, 
dirt BMX-parcours in Denderwindeke, nieuw 
skatepark in Ninove. Hier is nog geen timing 
op geplakt. Een update volgt zodra hierover 
meer geweten is! 

VERTEL! 
VOLKSVERHALEN 
EN SPROKEN UIT 
OOST-VLAANDEREN
Op donderdag 7 december organiseert de bib 
een vertelsessie voor volwassenen. Madeleine 
Nieuwlaat en Koen Demuynck zijn vertellers 
van 'TcollectiefvertelT'. Zij brengen volksvertel-
lingen uit de rijke Oost-Vlaamse verhalenschat 
of geheimzinnige historietjes van juist om het 
hoekje. Het wordt spannend en geheimzinnig, 
maar ook soms komisch en misschien af en 
toe ook een beetje treurig.

Deze regiovertelsessie wordt voor de laatste 
keer aangeboden door de provincie Oost-
Vlaanderen aan onze bibliotheek (via het 
samenwerkingsverband BibArt). Deze editie is 
meteen ook de laatste want vanaf 1 janu-
ari 2018 worden de provinciale culturele 
bevoegdheden overgeheveld naar de Vlaamse 
overheid.

Praktisch

> 7 december, 20 uur
> Leescafé bib
> Gratis
> Reserveer vooraf via bib@ninove.be 

BIB SLUIT EXTRA  
WEGENS LEVERING 
NIEUW MEUBILAIR 

Van 11 t.e.m. 14 december is de bib gesloten. 
In die week arriveert er nieuw meubilair in de 
bib: het leescafé krijgt splinternieuwe tafels 
en stoelen en een tijdschriftenwand. Ook de 
aanwinstenmeubels worden vernieuwd en de 
jeugdafdeling ondergaat een metamorfose. Op 
de eerste verdieping herschikt de bib de fictie-
afdeling en komt er nieuw meubilair. 

Als lener krijg je extra leentermijn voor deze 
periode. De inleverbus blijft in deze periode 
gewoon open. 

Vrijdag 15 en zaterdag 16 december is de bib 
terug open. De lopers die deelnemen aan de 
City Nightrun zullen op 16 december het 
nieuwe meubilair kunnen bewonderen, want 
het parcours gaat ook door de bib! 

Sluitingsdagen kerst en nieuwjaar

De bib is gesloten op 25 en 26 december 
en 1 en 2 januari.  

LAAT JE VORMEN IN HET JEuGDwERk  
MET STEuN VAN DE STAD

Wil jij een attest behalen van (hoofd)animator in het jeugdwerk of instructeur, EHBO of nog 
een andere jeugdwerk gerelateerde vorming? Vanaf de dag dat je 15 wordt, kan je een cursus tot 
animator in het jeugdwerk volgen. De stad betaalt 50% van het inschrijvingsgeld terug. 
Tijdens de vakanties organiseren heel wat organisaties deze vormingen. 

Kom langs of contacteer de jeugddienst voor meer informatie en om de subsidie aan te vragen. 
Meer info op www.jeugdninove.be (jeugddienst/vorming/kadervorming). 

SINTERkLAASFEEST
De Sint en zijn Pieten feesten op 3 december 
in jeugdcentrum De Kuip. Alle brave kinderen 
tot 12 jaar zijn om 14 uur welkom voor een 
leuke namiddag met de Sint en zijn Pieten.
 

Programma
> 14.30 uur – Sinterklaasshow 
> 15.00 uur – drankpauze 
> 15.15 uur – Sinterklaasshow 
> 15.45 uur – Aankomst van de Sint en uitde-

len van de pakjes aan de aanwezig kinderen
> 17.00 uur – einde

Inkom kost 3 euro per kind, 1,5 euro met UiT-
PAS aan kansentarief (show, drankje en snoep-
pakket inbegrepen). Per kind zijn er maximum 
twee begeleiders gratis toegelaten.     
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Meer in
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bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04
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Van 14 juni tot 15 juli wordt in rusland de eindronde van 

het WK Voetbal gespeeld. de stad maakt van het grootste 

sportieve evenement ter wereld meer dan een balspelletje 

en bouwt rond het WK Voetbal een ‘Pop-Up ZomerBar’. 

We zoeken kandidaten met frisse ideeën en een dynami-

sche aanpak om de Pop-Up ZomerBar uit te baten.

POP-UP ZOMerBar
ZOeKt UitBaters

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 91

Meer in
fo

dienst ontwikkelingssamenwerking
liesbet.vanhove@ninove.be
054 31 32 48

wk VoetbalDorp in 
Zomerbar
Op 1 december weten de Rode 
Duivels tegen wie ze in de poules 
van het WK Voetbal hun duivelse  
dribbels zullen moeten bewij-
zen. Zoals in 2016, met het EK 
Voetbal in Frankrijk, wordt de 
OCMW-site aan de Burchtstraat 
de plaatselijke voetbalarena waar 
alle matchen van de Belgen op 
groot scherm in openlucht kun-
nen beleefd worden. Maar er is 
meer: we bieden het WK Voetbal 
aan in het unieke decor van een 
Pop-Up ZomerBar. De voorbije 
jaren pronkten wel meer steden 
met een pop-upbar of een tij-
delijk zomerstrand. Ook in onze 
stad willen we van de Pop-Up 

ZomerBar een gezellige, zomers 
ingerichte plek maken, waar jong 
en oud ongedwongen kunnen 
genieten van een drankje en een 
hapje. Het is de bedoeling om 
de bar van 14 juni tot 15 juli zes 
dagen op zeven open te houden. 
Dankzij de Pop-Up ZomerBar 
kan je volgende zomer elke dag 
op vakantie in je eigen stad. Want 
de uitbaters zorgen ook voor 
dagelijkse animatie. Op dagen 
met ‘interessante’ voetbalmat-
chen (dit is minimaal de dagen 
waarop België voetbalt) wordt de 
Pop-Up ZomerBar een WK Voet-
balDorp. De stad zal geen andere 
vertoningen van voetbalmatchen 
op groot scherm op openbaar 
domein toelaten.

baat jij de  
zomerbar uit?
Een soort Montmartre in het 
centrum van de stad, een 
dagelijks openluchtcafé in een 
tropisch sfeertje of eerder een 
hangplek voor wie de stad even 
beu is: wat het wordt en hoe de 
Pop-Up ZomerBar van Ninove er 
zal uit zien, hangt ook af van de 
mensen die het zullen uitbaten. 
En daar gaat het stadsbestuur de 
komende weken naar op zoek. 
We zoeken een evenementenbu-
reau of een tijdelijk samenwer-
kingsverband van bij voorkeur 
lokale verenigingen voor de 
organisatie en uitbating van 
het WK VoetbalDorp / Pop-Up 
ZomerBar. Kandidaten bezorgen 

vóór 15 december een dossier 
aan het stadsbestuur. In het dos-
sier beschrijf je hoe je de inrich-
ting van het terrein, het aanbod, 
de animatie en de uitbating van 
het WK VoetbalDorp / Pop-Up 
ZomerBar ziet. Ten laatste op  
1 februari 2018 beslist het stads-
bestuur over de toekenning van de 
uitbating van het WK VoetbalDorp 
/ Pop-Up ZomerBar.

Een informatiebundel voor wie 
wil kandideren, met een  
overzicht van de inhoudelijke, 
technische en financiële voor-
waarden, is verkrijgbaar bij de 
dienst cultuur en evenementen 
via evenementen@ninove.be    

 

ninOVe 
Fairtrade GeMeente

De stad organiseerde 
in samenwerking met 

Oxfam-Wereldwinkels op de 
dinsdagmarkt van 10 oktober 
een winkelkaractie in het kader 
van de Week van de Fair Trade. 
Bezoekers van de dinsdagmarkt 
konden een gokje wagen rond 
de waarde van een winkelkar vol 
eerlijke producten.
Danie Van Haeverbeeck uit Welle 
was de gelukkige winnaar en zat 
slechts 15 cent naast de totale 
waarde van 124 euro! Zij won een 
winkelkar vol eerlijke producten.
Proficiat Danie!

Fair cadeau 
Op zoek naar een kerst- of 
nieuwjaarscadeautje voor familie 
en vrienden? Een fair en origineel 
cadeau vind je ongetwijfeld in 
de OXFAM Wereldwinkel. Met 
een kerstcadeau uit de wereld-
winkel scoor je zowel hier bij de 
familie als bij de boeren uit het 
Zuiden.      

Danie wint  
winkelkar vol  
Fairtradeproducten
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SARA LAMENS

TEGAST PROGRAMMA122O17

DE LINDE

vr 15.12.2017
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME

DE PLOMBLOM

za 09.12.2017 
ST-CECILIA 
APPELTERRE
CONCERT
0497 48 22 13

wo 13.12.2017 
RODE KRUIS NINOVE 
BLOEDAFNAME
054 33 85 39

za 16.12.2017  
KONINKLIJKE 
HARMONIE “EENDRACHT 
IS MACHT” OKEGEM 
CONCERT MET 
GAST-OPTREDEN 
BELLE PEREZ
0476 86 34 91

zo 17.12.2017
VK DE DOORDRIJVERS 
KERSTSPECIAL 
GET READY
054 33 62 17

vr 22.12.2017 
BENEFIET
T.V.V. SCHOONDERHAGE

vr 01.12.2017 Klassieke Muziek
TETRACELLI
Ter Dans

za 02.12.2017 Muziek
JASPER STEVERLINCK 

wo 13.12.2017 Familievoorstelling
4HOOG 
Woesj (3+)

do 14.12.2017 Amusement
DRIES HEYNEMAN
Jenny

di 19.12.2017 Theater
STAN PRESENTEERT
Poquelin II

wo 20.12.2017 Film
TONI ERDMANN



Ter Dans

TETRACELLI JASPER STEVERLINCK 4HOOG

vr O1 12 za O2 12
2O.OO UUR 2O.OO UUR

Sedert vier jaar is het Brusselse cellokwartet 
TetraCelli regelmatig te gast op de Belgische 
podia: Studio 1 van Flagey in Brussel, het 
Paleis voor Schone Kunsten van Charleroi, het 
MuziekInstrumentenMuseum van Brussel, 
maar ook in intiemere zalen in Antwerpen, 
Leuven, Luik en Namen. Verder wekken de 
kwaliteit en de originele insteek van dit 
atypische kwartet stilaan internationale 
belangstelling op.

In 2016 werd TetraCelli geselecteerd voor 
het festival Propulse, georganiseerd door de 
Fédération Wallonie-Bruxelles ter promo-
tie van Belgische kunstenaars. Ze werden 
er enthousiast onthaald en toonden er hun 
relevante en unieke plaats in het Belgische 
muzieklandschap aan.

In Ninove brengt Tetracelli met Ter Dans een 
zeer mooi en gevarieerd programma voor een 
cellokwartet:

David Popper - Polonaise Concert
Wilhelm Fitzenhagen - Konzertwalzer
Astor Piazzolla - Tango Ballet
Clément Doucet - 3 Foxtrots
Paul Hindemith - Minimax

Tetracelli zijn: Cyril Simon, Merryl Havard, 
Frederika Mareels, Hélène Blesch

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS
PARKLAAN 13, 9400 NINOVE
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00 
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20 

Een zanger is geen groep maar een ajuin. 
Wie laag na laag afpelt komt uit op de kern. 
En krijgt tranen in de ogen, als het écht heel 
goed is.  Jasper Steverlinck is écht heel goed. 
Hij bestaat geheel en al uit stem. De Stem 
Van Vlaanderen. En Ver Daarbuiten. Angeliek 
en betoverend: in staat om mens en dier te 
ontroeren bij een eenvoudige uithaal.  
En hij ziet er nog goed uit ook. 

Naast aanvoerder van hitlijsten (zijn ver-
sie van Life on Mars van David Bowie stond 
wekenlang op één) is hij ook een musician’s 
musician:  talloos zijn de collega’s die van hun 
paard gebliksemd werden als ze hem voor het 
eerst hoorden. 
Zo ook Brian Molko van Placebo, die na het 
zien en horen van Jasper zijn Engels manage-
ment de opdracht gaf om die vocale goudmijn 
te tekenen.  
Wat ook gebeurde. Jasper is klaar voor de 
wereld en vice versa.  Dit najaar is Vlaanderen 
de eerste halte op weg naar de rest van de 
wereld. Op zijn nieuwe plaat gaat hij terug 
naar de bron: zijn unieke stem. 

Klaterend als een Zwitserse bergbeek, hemel-
hoog als een arend in volle vlucht. Verder: 
prachtsongs, teveel om op te noemen. Maar 
allemaal om mee te zingen. Zijn schrijftalent 
is gerijpt, de songs rollen over de tong als 
een Barollo van een topjaar. Begeleid door 
een gitaar en de briljante piano van Valentijn 
Elsen: eenvoud siert. Klinkend als een klok, 
dankzij Jean Blaute, zonder wie de Vlaamse 
popmuziek gestopt zou zijn in 1972. 

Als Jasper Steverlinck niet bestond dan moes-
ten ze hem uitvinden.

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 22,00 ∙ REDUCTIE: € 21,00 
VP: € 20,00 

Een Kleuteropera.
Twee nimfen en de zee.
Muziek en zang en zand.
Het raakt je recht in het hart
Een must-see voor jong en oud
 
Twee operazangeressen dobberen in een 
muzikale wereld vol noten, koren en sferen.
Al wat je ziet klinkt. Alles is muziek.  

Spel: Noémie Schellens en Abigail Abraham
Regie: Frans Van der Aa
Muziek: Peter Spaepen
Decor: Rupert Defossez en Bram Geldhof
Techniek: Bram Geldhof en Tijs Michiels
Kostuums: Kathleen Moers
Educatief medewerkster: Elke Van den Audenaerde
Productieleiding: Celine Vanhoutte
Stage productieassistent: Nele Druyts
 
Enkele reacties van pers en publiek: 
“Opera meets theater meets dansvoorstelling. 
Magisch, echt waar. (...) 4Hoog is steevast 
drie kwartier duiken in een andere wereld.” 
(Soetmin Demedts blog Verne & Jasper)
 
“Schitterende voorstelling, mooie setting, we 
zaten met zijn allen rond de boom en werden 
dus echt betrokken bij wat er gebeurde, veel 
leuker nog dan als je met het publiek in een 
tribune zit, zeker voor die hele kleintjes. Heel 
fantasievol gebracht door de zangeressen en 
mooie muziek (Peter Spaepen). Mijn dochter 
was helemaal mee!”  (Berlinde De Man, Uit met 
vlieg)

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00 ∙ VP: € 9,00 
GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00
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Woesj 

wo 13 12
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DRIES HEYNEMAN STAN PRESENTEERT

Onlangs zat ik op de tram. Naast me zat een 
schreeuwend kind. Mensen raakten geïrriteerd, 
kwade blikken. Ik niet, ik heb zelf twee kinderen. 
Ik ben hier immuun voor geworden. In de chaos 
dacht ik rustig na over die ene specifieke geluids-
frequentie die het kind uitbracht, die extreem 
scherpe klank waar volwassenen knettergek van 
worden. Ruziënde buren kan je ermee uit elkaar 
halen, verkeersagressieve mensen zou je ermee 
kunnen verlammen, zelfs oorlogen zouden hier-
mee gestopt kunnen worden. Ik las ooit dat het 
geluid geneutraliseerd kan worden als je een 
‘tegenfrequentie’ laat horen. Toen ben ik, naar 
mijn mening, hardhandig van de tram gezet.

Ik heb nog veel meer ideeën, maar mensen moe-
ten er natuurlijk naar luisteren. U bijvoorbeeld. 
Verder behandelt deze voorstelling de thema-
tiek van Jenny die, naar mijn mening, niet zoveel 
begrip heeft voor mijn manier van denken.

Vanaf 2012 werkte Dries Heyneman druk 
achter de schermen en regisseerde de voor-
stellingen van Han Solo, Piv Huvluv, Begijn Le 
Bleu, Freddy De Vadder, Piet De Praitere…  In 
die periode schreef Dries ook mee aan het komi-
sche collage-programma Superstaar (2BE) van 
Gunter Lamoot.  Daarnaast stond hij als scena-
rist en acteur mee aan de basis van de fictiereeks 
Bevergem (CANVAS). 
Later in 2015 maakte hij samen met Piet De 
Praitere het programma Lookalikes (2BE), dit 
najaar ook op tv.

Tekst & spel: Dries Heyneman
Coach: Manou Kersting
Licht & techniek: Bruno Decock
Productie & management: BB - Bram Bostyn

www.heyneman.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
VP: € 11,20 

“Ik wil me met de belachelijke trekjes van de mens-
heid bezighouden en de tekortkomingen van de 
wereld theatraal aangenaam verbeelden”, aldus 
Molière.
Reden genoeg voor een ploeg rasacteurs – 
verzameld uit Olympique Dramatique, STAN, 
ARSENAAL/ LAZARUS, Dood Paard en NTGent – 
om opnieuw in Molières werk te grasduinen en er 
een nieuwe voorstelling mee te maken. Stijn Van 
Opstal, Kuno Bakker, Damiaan De Schrijver, 
Jolente De Keersmaeker, Els Dottermans, Willy 
Thomas en Frank Vercruyssen, dat is de ploeg 
die samen aan de slag gaat met het oeuvre van 
Molière.
Staan zeker op het programma: Le Bourgeois 
gentilhomme (1670), waarin Molière spot met 
een rijke burger die het gedrag van de adel wil 
imiteren en L’Avare (1668), een tragikomedie 
over gierigheid, machtswellust, hebzucht, waar-
heid en leugen, die bol staat van de absurde 
financiële en morele deals waar we elkaar mee 
bestoken.
STAN kent het werk van Molière bijzonder 
goed. Eerder maakte het spelerscollectief al het 
succesvolle Poquelin (2004), een voorstelling 
gebaseerd op een aantal stukken van Molière, 
waaronder Le Médecin malgré lui, Sganarelle en Le 
Malade Imaginaire. De voorstelling toerde uitge-
breid in een Nederlandstalige én een Franstalige 
versie. En smaakte duidelijk naar meer. Op naar 
Poquelin II.

“In Poquelin II spelen de acteurs met ironische 
distantie en pretentieloze overdrijving. Daardoor 
maakt de voorstelling zichzelf enigszins onscha-
delijk en staat of valt ze met de humor. Maar 
dat is niet erg als je werkelijk alle schuiven 
opentrekt. Kat- en muisslapstick! Opzichtige ter-
zijdes! Misverstanden! Huwelijken! Bovendien 
gebeurt dat met zo’n aanstekelijk spelplezier dat 
zelfs de grootste zuurpruim in een lachkramp 
schiet. (...) Nee, weinig mis met deze Molière. 
Een lekker ouderwetse dijenkletser.” (Gilles 
Michiels in De Standaard , 13 november 2017) 

Jenny Poquelin II 

do 14 12 di 19 12
20.00 UUR 20.00 UUR
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Toni
Erdmann

wo 2O 12

20.OO UUR
14.OO UUR

Ines is een zakenvrouw van een groot 
Duits bedrijf, gevestigd in Boekarest. Als 
haar vader onverwachts voor de deur 
staat, verbergt ze haar ergernis niet. In 
Ines’ perfect geordende leven heerst 
niet de minste wanorde, maar als haar 
vader vraagt of ze gelukkig is, blijft ze 
het antwoord schuldig en wordt dat 
het begin van een grote omwenteling. 
Deze hinderlijke vader waar ze zich voor 
schaamt, zal er alles aan doen om haar 
leven opnieuw zin te geven door een 
personage te verzinnen: de grappige 
Toni Erdmann e.a. 

Regisseur: Maren Ad
Acteurs: Sandra Hüller, Peter Simonischek 

Duitsland – Drama – 2016 – 162 minuten

F
I
L
M

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 ∙ REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00

“Stan verplaatst ons naar het rumoerige theater 
van de 17de eeuw, toen acteurs niet op een over-
drijving meer of minder keken, tot jolijt van het 
publiek.” (Pieter T’Jonck in De Morgen **** , 14 
november 2017) 

Tekst: Molière (o.a. ‘L’avare’ en ‘Le Bourgeois 
Gentilhomme’)
van en met: Kuno Bakker, Els Dottermans, 
Willy Thomas, Stijn Van Opstal, Jolente De 
Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Frank 
Vercruyssen 
lichtontwerp: Thomas Walgrave  
productie en decor: tg STAN
coproductie: Toneelhuis/Olympique Dramatique, 
NTGent, Dood Paard en ARSENAAL/LAZARUS

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20  



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

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.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 

17.00 uur of na voorafgaande afspraak 
tijdens de kantooruren.

 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann 
Timbremont.

ONLINE TICKETING
Je kan vriendenpassen en tickets kopen 
via de website www.ccdeplomblom.org. 
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 geor-
ganiseerd 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 geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgege-

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

VOORUITBLIK...
do 18.01.2018 Theater
TONEELHUIS & BART MEULEMAN
Desperado

vr 19.01.2018 Amusement
BEGIJN LEBLEU
De Ronde van Begijn

za 20.01.2018 Muziek
MAJOR TOM
We Are Not Bowie

zo 28.01.2018 Musical
JUDAS THEATERPRODUCTIES
Goodbye Norma Jeane

di 30.01.2018 Film
NERUDA

do 01.02.2018 Muziek
NATHALIE MESKENS
Meskens in Motown
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Sinds kort verhuurt de stad fietskluizen 
aan het station in Ninove en in de 

Kaardeloodstraat. Vijf van de tien fietskluizen 
zijn al in gebruik! 
Meer en meer mensen kiezen voor de fiets 
voor hun verplaatsing naar het werk of het 
station en kunnen die niet altijd veilig of 
droog stallen. Zeker met de opkomst van de 
duurdere elektrische fietsen blijken mensen 
bereid om een kleine huurprijs te betalen om 
hun fiets optimaal te kunnen plaatsen. De 
stad is dan ook blij dat de kluizen effectief 
beantwoorden aan een reële behoefte. 

Na de lancering kreeg de stad ook aanvragen 
binnen voor fietskluizen aan het station in 
Appelterre-Eichem en Okegem. Momenteel 
zijn dat nog individuele aanvragen. Komen er 
nog meer concrete aanvragen, dan zal de stad 
een uitbreiding in overweging nemen.

Praktisch
Een fietskluis huren kost 60 euro per jaar. 
Wil jij een fietskluis huren, contacteer dan de 
dienst mobiliteit.     

Een bijeenkomst van de famieliegroep 
Dementie vond plaats op 9 novem-

ber en de uitstap met mensen van het Praat-
café Dementie naar het toneel ‘Met de mantel 
der liefde’ in Geraardsbergen op 30 november. 
De eerstvolgende activiteit is het infomoment 
op 21 december.

ninOVe: 
deMentieVriendeLiJKe 
GeMeente
Met verschillende partners (wzc’s, OcMW, edc Meander)  

werkt de stad aan een actieplan voor een dementievriendelijke stad.  

in december volgt een infomoment.

Infomoment
Het Expertisecentrum Dementie Meander 
organiseert op donderdag 21 december een 
infoavond (gratis) met informatie over het 
ziektebeeld, praktische gevolgen, welke zorg 
nodig is,…
> donderdag 21 december om 19.30 uur
> academie voor muziek, woord en dans, 

Parklaan 13, Ninove
> spreker: Leentje Vanderniepen (ECD Meander)
> inschrijven via sociale.zaken@ninove.be of 

054 31 32 45
Aansluitend staat de spreker ter beschikking 
om jouw vragen te beantwoorden.

Vragen?
Heb je vragen of ben je op zoek naar meer in-
formatie over dementie? Contacteer Expertise-
centrum Dementie Meander Dendermonde  
(tel. 052 26 28 23 of mail meander@dementie.be)     

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

VerHUUr FietsKLUiZen 
LOOPt VLOt

Meer in
fo

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be 
054 31 32 45
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JEuGDZAALVOETbALTORNOOI
> woensdag 27 december: U14-U15
> donderdag 28 december: U12-U13
> vrijdag 29 december: U10 en U11
> zaterdag 30 december: U6, U7, U8 en U9

Supporters zijn van 8 uur tot 18 uur welkom in sporthal ’t Sportstekske! 

SPORTkAMPEN 
Dansmix tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie kunnen leerlingen van het 1ste leerjaar tot het 
4de middelbaar, van 3 tot en met 5 januari deelnemen aan de dansmix. 
Je leert er leuke danscombinaties en -moves.
Inschrijven via www.ninove.be (sport en recreatie). Kostprijs: 30 euro.

Inschrijvingen 2018

Een overzicht van de sportkampen in 2018 vind je op www.ninove.be 
(onder sport en recreatie). Inschrijven doe je online:

> krokus- en paasvakantie: online inschrijven vanaf 8 januari
> zomervakantie: online inschrijven vanaf 16 april
> herfst- en kerstvakantie: online inschrijven vanaf 3 september

De inschrijvingen voor de sportkampen tijdens de krokus- en paasva-
kantie starten op 8 januari: 

> indoorvoetbalstage: maandag  
12 februari tot en met woensdag 14 februari

> kleuterkamp: woensdag 4 april tot en met vrijdag 6 april
> adventure kamp: maandag 9 april tot en met donderdag 12  april
> sportmix/dansmix: maandag 9 april tot en met vrijdag 13 april 

Monitoren sportkampen 2018

De sportdienst zoekt nog enthousiaste monitoren voor de sportkam-
pen. Het formulier om je kandidaat te stellen als monitor en de voor-
waarden vind je op www.ninove.be (onder vacatures bij de stad). 

bLIJF-FIT-wEEk IN HET buITENLAND
De sportdiensten van Ninove en Lede organiseren voor de sportieve se-
nioren een Blijf-Fit-Week in het buitenland. Elke dag staan de begeleiders 
in voor een gevarieerd sportaanbod, er zijn wandel(zoek)tochten, een 
boottocht, fietstocht, …

In 2018 gaan we van 26 mei tot 2 juni naar het Griekse eiland Kos.
Ben je 50-plus en wil je graag deelnemen aan de Blijf-Fit-Week in Kos, 
schrijf je dan in bij de sportdienst.

ZwEMbAD DE kLEINE DENDER
Zwembad gesloten tijdens interscholen wedstrijd:  
19 en 21 december

Voor de interscholen zwemwedstrijden zal het zwembad gesloten zijn op:

> dinsdag 19 december tussen 9 uur en 15 uur
> donderdag 21 december tussen 9 uur en 15 uur

Supporters zijn voor deze wedstrijden van harte welkom in zwembad 
De Kleine Dender.

Sluitingsdagen/wijziging openingsuren

> het zwembad is gesloten op zondag 24 december, maandag  
25 december, zondag 31 december, maandag 1 januari 2018 en dins-
dag 2 januari 2018

> het zwembad is open op dinsdag 26 december van 9 uur tot 17 uur.     

actieF en sPOrtieF 
naar 2018

Meer in
fo

Sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
Zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be 
054 33 40 64 

Meer in
fo

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

AANVRAAG VERGUNNINGEN  
LOKALE HANDELAARS

Ben je handelaar, horeca-uitbater, 
ambulant handelaar, ondernemer 
in Ninove?
Wil je een reclame- of stoepbord, 
een brood- of drankautomaat of 
je foodtruck ergens in de  
stad plaatsen?

Vraag dan een vergunning voor 
2018 aan bij de dienst lokale 
economie! De aanvraagformu-
lieren vind je op www.ninove.be 
onder 'documenten' (ambulante 
handel) of haal je bij de dienst 
lokale economie.

VACATURES

Op zoek naar een job bij de stad 
of het OCMW?  Check dan zeker 
regelmatig de website van de stad: 
www.ninove.be > vacatures bij de 
stad.

Meer info? 

> Stad Ninove, personeelsdienst, 
personeel@ninove.be,  
054 31 33 06

> OCMW Ninove,  
secretariaat@ocmw.ninove.be,  
054 51 53 77
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Vriestemperaturen kunnen je waterlei-
ding en watermeter bevriezen. Dit is 

niet alleen vervelend, het kan je ook heel wat 
geld kosten. Om dit te vermijden, volgende tips:

> Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lo-
kalen met waterleidingbuizen steeds boven 
het vriespunt blijft. 

> Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal 
te verwarmen? Plaats dan een elektrisch 
verwarmingslint parallel met de leiding en 
de watermeter. Let wel op voor kunststof-
buizen en voor het binnenwerk van de 
watermeter: deze kunnen smelten door de 
warmte (wikkel dus nooit een verwarmings-
lint rond de leiding).

> Geef de nodige aandacht aan buitenkraan-
tjes en leidingen in of tegen koude buiten-
muren, vooral als die zijn blootgesteld aan 
koude wind.

> Is de woning in de winter onbewoond? 
Speel dan op veilig en sluit het water af. 
Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te 
laten lopen. Draai daarom alle kranen open 
nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.

> Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) 
zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig 
de stand van de watermeter. Stel je plots 
een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek 
naar de oorzaak. Indien je ’s nachts geen 
water verbruikt hebt en  je stelt ’s morgens 
toch een gewijzigd verbruik vast, dan is er 
waarschijnlijk een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je 
best vóór de winter of de hoofdkraan goed 
sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van 
de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de 
koude wintermaanden niet voor verrassingen 
te staan.

wat doe je als de leidingen 
toch bevroren zijn?
> Als er nergens in de woning water is, dan is 

hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevro-
ren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi 
het gedeelte binnenshuis met de haardro-
ger, vertrekkende van het tappunt naar de 
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. 
Pas op met leidingen in kunststof omwille 
van smeltgevaar. Beweeg de haardroger 
voortdurend heen en weer. 

> Draai nadien de hoofdkraan slechts een 
beetje open, want er zouden wel eens buizen 
gesprongen kunnen zijn en dan zit je met 
waterschade na ontdooiing. Na controle kan 
de hoofdkraan volledig opengezet worden.

> Als de watermeter of de aansluiting buitens-
huis bevroren is, moet je hulp inroepen van 
je drinkwaterbedrijf.

> Als je er niet in slaagt om de leidingen te ont-
dooien, kan je enkel wachten tot het warmer 
wordt en dan ontdooien de leidingen van-
zelf. In dat geval hou je de hoofdkraan best 
dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo 
vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.

> In geval van waterschade neem je best 
contact op met je verzekeraar. Maak ook de 
nodige foto’s.

Winter 
OP KOMst

OPGEPAST VOOR 
GLADHEID!

Elk jaar zorgen sneeuw en ijzel voor gevaarlijke 
situaties op de weg. Enkele tips om heel wat 
ellende te voorkomen:

> maak het voetpad vóór je woning sneeuw- 
en ijsvrij. Als bewoner ben je hiervoor 
verantwoordelijk!

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

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

> rij voorzichtig als je toch de weg op moet! 

wat doet de stad?
> de technische dienst werkt via een glad-

heidsbestrijdingsplan: het zoutstrooien van 
de straten gebeurt via vaste routes op basis 
van prioriteiten.

> bij kans op gladheid kan er preventief 
gestrooid worden. 

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

De technische dienst kocht een extra 
zoutstrooier om te gebruiken in com-
binatie met een pick-up. Deze combi-
natie zal ingezet worden op fietspaden, 
pleinen, op niet of moeilijk te bereiken 
wegen voor de vrachtwagens, … . De 
zoutstrooier kan zowel zout, pekel of de 
combinatie van zout en pekel strooien.

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

bESCHERM JE 
wATERLEIDING EN wATERMETER

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

Meer tips op www.dewatergroep.be. 
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GrOePsaanKOOP  
GrOene enerGie
Wil jij besparen op je energiefactuur en je steentje 

bijdragen aan een beter klimaat? doe dan mee met de 

zevende groepsaankoop voor groene stroom en aardgas 

van de Provincie Oost-Vlaanderen.

Energie-efficiëntie 
bij kMO’s
Het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
deed vorig jaar een oproep voor 
projecten die bijdragen tot een 
verhoogde energie-efficiëntie 
bij KMO’s. Samen met een 
aantal partners werkte de stad 
een ambitieus project uit, het 
ZOVER-project, en kreeg goed-
keuring om in Ninove 25 KMO’s 
te begeleiden naar een efficiënter 
energieverbruik. 

Project ZOVER
Het Vlaamse energie-efficiën-
tiebeleid focust op de bedrijven 
met een (zeer) hoog energie-
verbruik waardoor het gros van 
de Ninoofse KMO’s buiten de 
doelgroep valt. Toch kan net bij 
deze KMO’s nog veel energie 
bespaard worden. De meeste 
ondernemers willen wel streven 
naar energie-efficiëntie maar vaak 
ontbreekt hen de tijd om infor-
matie te zoeken, een adviseur aan 
te stellen en uiteindelijk werken 
te laten uitvoeren. 

Via het door de stad aangestelde 
studiebureau E20 kunnen de 
bedrijven gratis een energiecoa-
chingtraject van ongeveer 1 jaar 
doorlopen waardoor hen heel 
wat werk uit handen wordt geno-
men. Zo vervalt een belangrijke 
drempel om effectief maatrege-
len te nemen. 

ben jij het  
volgende bedrijf?
Ondertussen zijn er in Ninove 
al vijf bedrijven waarvoor een 
traject lopende is.
Ben jij als ondernemer ook geïn-
teresseerd, neem dan vrijblijvend 
contact op met de dienst 
leefmilieu.      

OnderneMers Laten 
ZicH BeGeLeiden 

naar eFFiciËnter 
enerGieGeBrUiK

de stad ondertekende vorig jaar het 

Burgemeestersconvenant, waardoor ze zich engageert 

om tegen 2020 de cO
2
-uitstoot met 20 % te verlagen. 

Via het project ZOVer wil de stad ninove ondernemers 

alvast helpen bij het realiseren van energiebesparingen. 

Vijf bedrijven stapten al in een traject.

Schrijf je vóór 8 februari 
2018 in via www.samen-

gaanwegroener.be. Inschrijven is 
gratis en volledig vrijblijvend. 
Je krijgt een persoonlijk aanbod 
met een prijs, berekend op jouw 
opgegeven verbruik. Vind je het 
voorstel interessant, dan accepteer 
je het aanbod tot en met 30 april 
2018. De Provincie regelt de over-
stap naar je nieuwe leverancier.

Goedkopere  
energie via  
groepsaankoop
Door een grote groep geïnteres-
seerden samen te brengen, kan 
de Provincie een lage prijs be-
dingen voor groene elektriciteit 
en gas. De leverancier die tijdens 
de energieveiling op 8 februari 
de beste prijs kan bieden, is de 
winnaar. Hoe meer deelnemers, 
hoe groter de korting. Bedrijven, 

zelfstandigen en verenigingen 
met een beperkt verbruik kunnen 
ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop 
konden meer dan 34.000 Vlaamse 
gezinnen en meer dan 1.200 be-
drijven respectievelijk gemiddeld 
193 en 294 euro besparen op hun 
energiefactuur. Ook dit jaar is het 
doel weer zoveel mogelijk Oost-
Vlamingen groene, goedkope 
energie aan te bieden.

De stad werkt mee
Ook de stad ondersteunt dit 
initiatief voor de zevende keer op 
rij. Wie hulp wil bij zijn inschrij-
ving kan na het maken van een 
afspraak langskomen in het 
stadhuis. Neem je laatste jaarafre-
kening mee. Daarin staan immers 
alle gegevens die we nodig heb-
ben om jouw inschrijving in orde 
te brengen. 

Meer info
> Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9 uur tot 20 uur), 
> groenestroom@oost-vlaanderen.be
> Dienst leefmilieu, 054 31 32 67, leefmilieu@ninove.be     

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

PWA NINOVE VERHUIST

Nieuw adres vanaf 16 december: Bevrijdingslaan 7, 9400 Ninove
Dit is het vroegere gebouw van de dienst financiën. Je vindt het PWA op 
het gelijkvloers (einde van de gang aan de linkerzijde). 

> Telefoonnummers en e-mailadressen blijven ongewijzigd:
> Carmen Wijnant: 054 31 76 84, carmen.wijnant@pwa-ninove.be
> Veronique Rotsaert: 054 31 76 85, veronique.rotsaert@pwa-ninove.be 
> Mia De Wolf: 054 31 76 86, mia.dewolf@pwa-ninove.be

Door de verhuis zal het PWA niet tot moeilijk bereikbaar zijn van 
11 december tot en met 15 december
Tijdens de eindejaarsperiode is het kantoor gesloten van 25 december 
tot en met 2 januari 2018.
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UitPUnten GesPaard? 
rUiL Ze OM! 

Je kan je gespaarde UiT-punten op verschillende plaatsen  
in Ninove omruilen. Een greep uit het aanbod:

5 uiTpunten ruil je om voor
> kerstkaartjes in het oud stadhuis
> de filmvoorstelling ‘Toni Erdmann’ op 20 december om  

14 uur of 20 uur in cc De Plomblom
> strip ‘Loewie en het mysterieuze boek’ in de bib.

10 uiTpunten ruil je om voor
> fluo rugzakhoes in de sporthal
> de filmvoorstelling ‘Toni Erdmann’ op 20 december om 14 uur + 

gratis koffie
> schaatsbeurt tijdens Ninove on Ice van 15 december t/m 6 januari
> jongleerbord met stokje in het oud stadhuis.

20 uiTpunten ruil je om voor
> leeslampje in de bib
> deelnemers aan de City Nightrun Ninove op 16 december kunnen 

tijdens het evenement 20 UiTpunten ruilen voor een headlight incl. 
batterijen. Vraag ernaar aan de inschrijvingsstand op de binnenkoer 
van het stadhuis.

Alle ruilvoordelen zijn verkrijgbaar 
zolang de voorraad strekt.
Een volledig overzicht van alle 
ruilvoordelen vind je terug op 
www.uitpasdender.be. Volg 
UiTPAS Dender ook op 
Facebook en blijf zo op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes.

Handhaving in de ruimste 
zin van het woord. 

Niet alleen boetes maar ook het 
aanspreken van overtreders en het 
aanzwengelen van sociale controle 
hoorde tot de doelstelling.

Deze actie bewees alvast zijn nut. 
Op een week tijd resulteerde dit 
in 19 mondelinge en 14 schrifte-
lijke aanmaningen. Er werden ook 
6 GAS-vaststellingen opgemaakt. 
Achteraf hebben meldingen 
van burgers ook geleid  
tot bijkomende GAS-
vaststellingen. 

Zwerfvuil en sluikstorten blijven 
dus niet onopgemerkt! 
Wil je zwerfvuil of sluikstort laten 
opruimen, neem dan contact 
op met de technische dienst of 
meld dit via www.ninove.be > 
meldingen en klachten > 
melding. Ken je de dader van 
sluikstorten, contacteer dan de 
GAS-vaststeller.      

resULtaten WeeK 
Van de HandHaVinG  

Van 17 tot 24 september 

nam de stad op vraag van 

Mooimakers.be deel aan 

de ‘Week van de Handha-

ving’. tijdens de campag-

neweek was er verhoogde 

aandacht voor de hand-

having van zwerfvuil en 

sluikstorten. 

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

GAS-vaststeller
gasvaststeller@ninove.be
054 31 32 93

De UiTPAS is een spaar- en 
voordelenkaart voor je vrije 
tijd. Spaar punten bij activitei-
ten in deelnemende gemeen-
ten en ruil je punten voor kor-
tingen, gratis tickets, cadeautjes 
en exclusieve voordelen!

> Aankoopprijs: 5 euro.  
Kinderen (3 tot 18 jaar):  
2 euro.

> Verkooppunten:  
cc De Plomblom, bib, sport-
hal ’t Sportstekske en het 
oud stadhuis.

Daarnaast zorgt UiTPAS er 
ook voor dat mensen met 
een beperkt inkomen aan 
een voordelig tarief kunnen 
deelnemen, de UiTPAS aan 
kansentarief.
Meer info over de UiTPAS 
aan kansentarief bij OCMW 
Ninove (054 51 53 50) en 
Teledienst Ninove  
(054 32 24 54).     

Meer in
fo

uitpas@ninove.be
054 31 32 86

VOOR IEDERE 
BROMFIETS  
EN LICHTE  
VIERWIELER EEN 
NUMMERPLAAT!

Sinds 31 maart 2014 moeten 
nieuwe bromfietsen en lichte 
vierwielers worden ingeschreven. 
Deze verplichting geldt nu ook 
voor alle bromfietsen en lichte 
vierwielers die reeds vóór deze 
datum in het verkeer circuleerden. 
Bezit je één van deze voertuigen 
en rijd je er al van vóór 31 maart 
2014? Dan moet je dit voertuig 
inschrijven en een nummerplaat 
aanvragen vóór 11 december. 

Wat moet je doen?

1) verzamel de nodige docu-
menten en informatie voor de 
identificatie van het voertuig.

2) ga hiermee naar een postkan-
toor. Hier krijg je een aanvraag-
formulier voor inschrijving. 

3) bezorg het ingevulde aanvraag-
formulier voor inschrijving aan 
je verzekeraar. Die regelt de 
verdere inschrijving.

4) de postbode bezorgt je num-
merplaat aan huis.

Waarom is dit nodig?

Een nummerplaat is belangrijk in 
geval van diefstal van je voertuig 
of een ongeval met een bromfiets 
of lichte vierwieler want: 
1) een nummerplaat vergemak-

kelijkt de identificatie van het 
voertuig.

2) ook de eigenaar van het 
voertuig is gemakkelijker te 
achterhalen en is verzekerd.

Meer info? 
www.mobilit.belgium.be 



20 Ninovenr. 10    •    december 2017
in

fo

25 november - 10 december 
160 jaar liberalisme  
in Ninove

> Wat? Tentoonstelling '160 jaar 
liberalisme in Ninove'

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

> Uur? Elke dag van 10 uur tot 
18 uur. Maandag gesloten,  
10 december gesloten om 16 uur.

> Wie? Open VLD Ninove

1, 2 en 3 december 
‘Van Kwaad naar erger’ 
oftewel ‘vakojjerskoeët’

> Wat? Vlaamse komedie van 
Jeroen Maes. 

> Waar? Trefcentrum Winnik, 
Bokkendries 9, Denderwindeke 

> Uur? 1 en 2 december van  
20 tot 22.30 uur, 3 december 
van 18 uur tot 20.30 uur

> Wie? Toneelkring De Ware 
Vrienden

2 december 
Sint in Ninia Shopping 
Center

> Wat? Sinterklaas komt samen 
met zijn Pieten op bezoek in 
Ninia Shopping Center. Alle 
brave kinderen krijgen een leuk 
cadeautje. 

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? 10 uur tot 18 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

2 december  
Voorleesuurtje: Winter

> Wat? Kom je lekker verwar-
men aan de verhalen van de 
bib. De gratis voorleesuurtjes 
zijn op maat van kinderen tus-
sen 4 en 8 jaar en gaan telkens 
door in of rond de bib.

> Waar? Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 10.30 uur
> Wie? Bib

2 december 
Wijnproefavond 

> Wat? Wijnproefavond met 
als thema Portugal door Eric 
Merny.

> Waar? Zaal Violon, Oudstrij-
dersplein 13, Ninove

> Uur? 19.30 uur tot 23 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove 

(Denderland)

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

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

UitKaLender

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

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

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

2 december 
Gezelschapsspellen avond 
Kierewiet

> Wat? Speel Stratego, Mono-
poly en Cluedo of luchtige 
spelletjes zoals River Dragons, 
Code Names, Colt Express of 
uitdagende hersenkrakers zoals 
Puerto Rico, Ticket to Ride en 
Terra Mystica!

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

> Uur? 20 uur
> Wie?  Spellenclub Kierewiet

3 december  
Sinterklaasfeest  
in De Kuip 

> Wat? Op 3 december feest 
de Sint in jeugdcentrum De 
Kuip. Kinderen tot 12 jaar zijn 
welkom vanaf 14 uur. 

> Waar? JC De Kuip, Parklaan 1 
Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Jeugddienst

4 december 
Nordic Walking in Aspelare

> Wat? ‘Nordic Walking’ tocht 
van ongeveer 7 km in Aspelare 
en Voorde, elke eerste maan-
dag van de maand

> Waar? Sint-Amanduskerk 
Aspelare, Geraardsbergsesteen-
weg Aspelare

> Uur? 14 uur
> Wie? Okra Midden-Vlaanderen

6 december 
Spelletjespieten  
in Speelodroom

> Wat? Sinterklaas stuurt twee 
spelletjespieten naar de speelo-
theek! Kom langs en speel 
samen met Piet jouw favoriete 
spelletje uit de speelotheek!

> Waar? Speelotheek Speelo-
droom, Bevrijdingslaan 9, 
Ninove

> Uur? 13.30 uur tot 16 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

7 december 
Volksverhalen en sproken 
uit Oost-vlaanderen

> Wat? Vertelsessie voor volwas-
senen door TcollectiefvertelT. 
Volksvertellingen en geheim-
zinnige historietjes.

> Waar? Bibliotheek Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? BibArt en de provincie 

Oost-Vlaanderen

7 december 
Creatieve workshop  
kerstdecoratie

> Wat? Maak sfeervolle kerstde-
coratie in groepsverband.

> Waar? Tito’s kinderopvang, 
Aalstersesteenweg 22, Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Femma Pamel

8 december 
Aansteken feestverlichting

> Wat? Bij lekkere warme cho-
colademelk, soep of glühwein, 
begeleid door verschillende 
vuuracts, steken we de feest-
verlichting in de stad aan!

> Waar? Graanmarkt, Ninove
> Uur? 19 uur
> Wie? Dienst lokale economie

9 december 
Concert door  
Willem Vermandere

> Wat? Willem Vermandere 
brengt een beklijvend concert 
in de Kerstperiode over alles 
wat hem bezighoudt. 

> Waar? Abdijkerk, Ninove
> Uur? 19.30 uur
> Wie? Kerk in Ninove

9 december 
Kerstmarkt Okegem

> Wat? Kerstmarkt aan het 
station in Okegem

> Waar? Jan Ockeghemstraat 
> Uur? 17 uur tot 22 uur
> Wie? Okegem Leeft

10 december 
Kerstmarkt Pollare

> Wat? Kerstmarkt in Pollare 
rond de kerk

> Waar? Pollare Dorp, Pollare
> Uur? 15 uur tot 22 uur
> Wie? Kersmarkt Comité

10 december 
Infosessie ‘Dieper inzicht 
in eetstoornissen’

> Wat? Door een breed beeld 
te schetsen wil Davidsfonds 
mensen sensitiever maken 
zodat sneller hulpverlening kan 
worden ingeschakeld.
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> Waar? Stedelijke Basisschool 
Denderwindeke, Edingsesteen-
weg 344 

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

14 december 
Workshop 'Wat te ver-
wachten na de bevalling?'

> Wat? Workshop over de mo-
gelijke veranderingen in je leven 
na de komst van een baby.

> Waar? Vergaderzaal De kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? VICTO vzw

15 december tot 6 januari  
Ninove on ice

> Wat? Overdekte schaatspiste 
van ongeveer 400m² met 
bijhorend kerstdorp, dit jaar op 
het Niniaplein.

> Waar? Niniaplein, Centrum-
laan, Ninove

> Wie? Maspoe Events

15 tot 17 december  
30 uur ‘Het Warmste Uur’

> Wat? Jeugdhuis Het Uur be-
staat 30 jaar en steunt daarom 
‘De Warmste Week’ door het 
jeugdhuis 30 uur open te hou-
den. Met allerlei activiteiten, 
optredens, workshops en zelfs 
een wereldrecordpoging! Alle 
winst gaat integraal naar vzw Lejo.

> Waar? Jeugdhuis Het Uur, 
Halsesteenweg 53, Meerbeke

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeugdhuis Het Uur voor 

vzw Lejo

15 december 
Workshop feestjuweel 
maken

> Wat? Maak je eigen feestju-
weel met oorbellen. 

> Waar? Refter Gemeenteschool 
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120

> Uur? 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

15 december 
Music for Life quiz

> Wat? Algemene quiz voor 
ploegen van 4 personen ten 
voordele van vzw De Dorpel.

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove 

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove en 

JNM-NiGer 

16 december 
Snowglobe

> Wat? Wou jij altijd al eens met 
een ijsprinses op de foto in een 
echte snowglobe? Dan is dit je 
kans! Onze fotograaf staat voor 
je klaar.

> Waar? Graanmarkt, Ninove
> Uur? 11 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst lokale economie

16 december 
City Nightrun Ninove

> Wat? Loop- en wandelparcours 
van 7 km door 12 gebouwen. 
Animatie langs de route.

> Waar? Stadhuis, Centrumlaan 100 
> Uur? 19 uur tot 23 uur
> Wie? Maspoe Events

16-17 december 
Bezoek de Kerstman

> Wat? Breng de Kerstman een 
bezoekje in zijn huisje. Hij deelt 
snoepjes uit en poseert met 
veel plezier voor een coole selfie.

> Waar? Graanmarkt, Ninove
> Uur? 14 uur tot 17 uur 
> Wie? Dienst lokale economie

17 december 
Eindejaarstochten

> Wat? Wandeltocht langs de 
rustige paden en wegen van 
het schilderachtige landschap 
van Outer, Eichem, Nederhas-
selt en Aspelare.

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 102, Outer

> Uur? 8 uur tot 17 uur
> Wie? Wandelclub De 

Marktrotters Herne

17 december 
Wandeling Lierde

> Wat? Wandeling in Lierde 
o.l.v. Eric De Saedeleer (met 
carpooling)

> Waar? Vertrek plein aan de 
Twijnster, Ninove

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

[Denderland]

17 december 
Kerstwandeling in de stad

> Wat? Een sfeervolle en 
smakelijke tocht vol boeiende 
verhalen met als rode draad 
traditie en kerstsfeer.

> Waar? Toeristisch bezoe-
kerscentrum, Hospitaalkapel, 
Burchtstraat 44, Ninove

> Uur? 15 uur tot 18.30 uur
> Wie? Dienst toerisme

18 december 
Workshop tafeldecoratie

> Wat? Deze avond maak je een 
tafeldecoratie. Zelf te versieren, 
beschilderen en decoreren 
naar eigen smaak.

> Waar? l'Arte Creatief Atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? 18.30 uur tot 21 uur
> Wie? L’Arte

21 december 
Infoavond Dementie

> Wat? Infomoment over het 
ziektebeeld, praktische gevolgen, 
welke zorg nodig is, … Met gast-
spreker Leentje Vanderniepen.

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

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

23-24 december 
Bezoek de Kerstman

> Wat? Breng de Kerstman een 
bezoekje in zijn huisje. Hij deelt 
snoepjes uit en poseert met veel 
plezier voor een coole selfie.

> Waar? Graanmarkt, Ninove
> Uur? 14 uur tot 17 uur 
> Wie? Dienst lokale economie

23 december 
HOMER @ Gonzo

> Wat? Gratis punkrock show 
met Homer.

> Waar? Gonzo, Geraardsbergse-
straat 34, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Rock 'n Load Concerts

23 december 
Workshop Max de 
'kerst'tekkel

> Wat? Creatieve namid- 
dag voor kinderen  
vanaf 4 jaar

DENDER
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UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86
dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

> Waar? L'Arte Creatief atelier,  
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? 14 uur tot 16.30 uur
> Wie? L'Arte

27 december 
Voorleesuurtje: Feest! 

> Wat? Voorleesuurtje over 
feestvieren voor kinderen tus-
sen 4 en 8 jaar en hun ouders.

> Waar? Bibliotheek Ninove, 
Graanmarkt 12

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

27 tot 30 december 
Jeugdzaalvoetbaltornooi

> Wat? Wedstrijden U14 en U15 
(27 december), U12 en U13 
(28 december), U10 en U11 
(29 december), U6, U7, U8 en 
U9 (30 december)

> Waar? Sporthal ’t Sportstek-
ske, Parklaan 15, Ninove

> Uur? Van 8 uur tot 18 uur
> Wie? Sportdienst

28 en 29 december 
Workshop Kids:  
Kerstvakantie

> Wat? Creatieve namiddag voor 
kinderen vanaf 8 jaar (28 decem-
ber) en 4 jaar (29 december). 

> Waar? L'Arte creatief atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde

> Uur? 14 uur tot 16.30 uur
> Wie? L’Arte

30 december 
Fotoactie eindejaar

> Wat? De fotograaf neemt 
feestelijke foto’s, de stad zet ze 
begin januari online. Wie het 
meeste likes verzamelt, wint 
een fotoshoot!

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? 14 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst lokale economie
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Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

Wachtdiensten
Apothekers via geowacht

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

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

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

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

50 jaar huwelijk
Freddy Van Snick,  
geboren op 23 november 1947,
met Danielle Sergeant,  
geboren op 11 december 1950.
Gehuwd op 16 december 1967.
Wonend in Pollare.

Roger Van Eeckhout,  
geboren op 28 oktober 1941,
met Maggy Ronsijn,  
geboren op 25 april 1948.
Gehuwd op 21 december 1967.
Wonend in Outer.

60 jaar huwelijk
Georges De Coster,  
geboren op 23 februari 1937,
met Irène Desmet,  
geboren op 27 januari 1938.
Gehuwd op 27 december 1957.
Wonend in Ninove.
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Van jong naar

Reken terug op De Lijn om je 
veilig van en naar je oudejaars-
nachtparty te brengen. Dankzij 
de Provincie rij je bovendien 
gratis* met de feestbussen! 
Ninove wordt bediend door 
de feestbus F3 Aalst Station - 
Welle - Denderleeuw - 
Denderhoutem - Ninove. 

Check www.delijn.be/oudejaar.

* Alle feestbussen (met een  
F-nummer) zijn gratis. Op alle 
andere lijnen van Oost-Vlaande-
ren gelden de normale tarieven. 

Oudejaarsnachtbiljet  
of SMS-ticket

Kies voor een sms-ticket of 
Oudejaarsnachtbiljet. Voor maar 
3 euro reis je heen en terug. Beide 
zijn geldig vanaf 31 december  
18 uur tot de dag erna (1 januari) 
om middernacht.

> SMS ‘Event’ naar 4884 en je 
hebt je ticket zo op zak  
(€ 3 + € 0,15 operatorkost).

> Het Oudejaarsnachtbiljet is 
vooraf te koop in de grote ver-
koopautomaten en Lijnwinkels 
vanaf 18 december.

Meer info? 
www.delijn.be/oudjaar

BEGIN JE FEESTJE DIT JAAR  
AL OP BUS OF TRAM



KOM SHOPPEN
OP ZONDAGIN NINIA

EINDEJAAR
www.niniashoppingcenter.be

17/12
van 11-18u 

31/12van 11-17u 
24/12
van 11-18u 
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 Opgelet! Wij zijn met vakantie van 23/12/17 t.e.m. 3/01/18

“Veronove, 
nieuwe 

collectie 2018”

Nu Nog oud tarief 2017
Nu AL nieuwe tegels 2018

+ nu kopen = 
1 jaar stockage gratis

Veel gezellige 
wooninspiratie gewenst !

*

*voorwaarden ter plaatse


