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Autolening vanaf 1.39 %*

*Rentevoet (JKP) op 12/01/2018
Vraag naar uw laagste tarief! 

Opgelet, geld lenen kost ook geld.

•  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, 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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Tania De Jonge • stadhuis • 
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Lay-out: 
Lee Berg bvba • 9420 Erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
ABC Drukkerij • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 1 maart om 19.30 uur in het  
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel  
via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 26 en  
27 februari om 19.30 uur en 20 uur. Deze vergaderin-
gen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:

> 17 februari, 18 februari, 20 februari.

Extra sluitingsdagen:

> 19 februari: bib, jeugddienst, dienst cultuur,  
cc De Plomblom, dienst toerisme, sportdienst,  
zwembad De Kleine Dender

> 21 februari: dienst cultuur

2

interessant
4   Carnaval  

'Lotj au stem mor heuren'

8   Ninove omhelst  
Omloop Het Nieuwsblad

11   Maandklapper cc De Plomblom 

15   Tournée Minérale 

16   Tentoonstelling haiga's

17   Taalspeelbad breidt uit

20   Uit in Ninove

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

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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fo

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.

© Patrick Verhoest
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CarnaVaL 
MET NIEuw PARCOuRS
18 FEbRuARI 

Zondag 18 februari zet de roze Zondagstrein zich opnieuw in gang. 

Carnavalsverenigingen halen het onderste uit de kan en laten ons 

smullen van hun interpretatie van het thema ‘Lotj au stem mor heuren’. 

Langs een nieuw parcours!

van kaarten:  
check www.riddersindewortelorde.be. Aan-
sluitend op de circusshow worden de Kinder-
prins en Kinderprinses bekend gemaakt. 

Publiciteitskaravaan en 
carnavalsstoet: nieuw  
parcours!
Zondag 18 februari

De publiciteitskaravaan vertrekt rond 12 uur 
op de Koning Boudewijnlaan, de carnavals-
stoet vertrekt rond 13 uur aansluitend op de 
publiciteitskaravaan. De stoet volgt een nieuw 
parcours, bekijk het plannetje op p. 7!  

Aan de Graanmarkt slaat de stoet 
niet meer links af richting Albert-

laan en Preulegem, maar gaat ze rechtdoor 
om via de Mallaardstraat, Nederwijk en As-
tridlaan naar de Stationsstraat te trekken.  
Via de Lavendelstraat gaat het naar de 
Rode Kruisstraat om via de Polderbaan,  
H. Vangassenstraat en Kaardeloodstraat te 
eindigen op de Centrumlaan.

Prinsaanstelling
Zaterdag 3 februari

Om 21.11 uur start de prinsaanstelling in de 
bedrijfshal van Cloë (Merellaan 46, Ninove).

Feest der senioren
Zondag 4 februari

De senioren feesten ook in de bedrijfshal van 
Cloë. De deuren gaan open om 13.30 uur, het 
feest start om 14.30 uur. Er is een optreden van 
Willy Sommers, kennismaking met de nieuwe 
Prins en verkiezing van de Prins en Prinses der 
senioren. 
Wil jij Prins of Prinses der senioren worden? 
Stel je dan ten laatste donderdag 1 februari 
kandidaat bij de dienst evenementen. Geef je 
naam, adres en geboortedatum door. Je kan 
ook inschrijven tijdens het Feest der senioren 
zelf. Je moet inwoner zijn van groot Ninove, 
nooit eerder verkozen als Prins of Prinses 
der senioren en minimum 55 jaar zijn om je 
kandidaat te stellen.

Machtsoverdracht 
Zaterdag 10 februari

De burgemeester draagt symbolisch de macht 
over aan Prins carnaval om 11.11 uur in cc De 
Plomblom. Om 14.30 uur volgt dan het carna-
valsbanket in restaurant ‘t Kellenhof.

bezoek van Prins carnaval 
aan woonzorgcentrum  
klateringen
Woensdag 14 februari

55 jaar kindercarnaval
Zaterdag 17 februari

Kinderen die willen deelnemen aan de kinder-
carnavalstoet en kans maken om Kinderprins 
of -prinses te worden, schrijven zich in  
cc De Plomblom in van 12 uur tot 13.30 uur. 
De stoet vertrekt op het Oudstrijdersplein om 
13.45 uur en gaat via het Oudstrijdersplein, de 
Burchtstraat, het Leo Moeremansplein, 
de Burchtdam, Denderkaai en Vaartweg naar 
de parking van het Dr. Hemerijckxplein. 
Daar kunnen de kinderen terecht in de circus-
tent voor een circusshow van 14.30 uur tot 
16.30 uur. De Ridders in de Wortelorde vieren 
nl. hun 55-jarig bestaan met een heuse circus-
show in een prachtige circustent. Circus Renz 
Berlin zorgt voor een magische namiddag.
Enkel verklede kinderen, ingeschreven voor 
de kindercarnavalsstoet, krijgen gratis toegang. 
Groepen van meer dan 11 kinderen 
moeten zich vóór 2 februari inschrijven via 
info@riddersindewortelorde.be. Voor aankoop 
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VOLGORDE STOET - 18 FEbRuARI
Lotj au stem mor heuren

1. Koninklijke Karnavalraad vzw
2. De Ninoofse stadsreuzen
3. Prinsenwagen Wel Bestetj
4. Seniorenorde
5. De Prinsencaemere
6. De Monjdagridders – Ridders in de 

Wortelorde vzw
7. De Gasthiëren
8. De Ninoofse Narrengilde vzw
9. NKV Vantauidj Op Tasj

Losse Groep Buiten Categorie: Skeun 
Geschoeren

10. NKV De Draujvers
Losse Groep 1: Ferm

11. NKV De Skoeten
Losse Groep 2: Grat om zjiep

12. Asda Mogoed Aflupt
Losse Groep 3: Pisjeloezwiejt

13. MKV Veer Tier Thoeësj
Losse Groep 4: MLKV Saaske Veern

14. NKV Ves
Losse Groep 5: Azeu simpel est

15. NKV Vrieët opt gemak
Losse Groep 6: NLKV De  
Madelonnekes

16. NKV Veneir te Naujg
Losse Groep 7: NLG Zwetzat

17. NKV Verstojjet
Losse Groep 8: De Plekpritten

18. NKV Stinkend Raujk
Losse Groep 9: ’t Sjik Groepken

19. NKV Kem Skeun Aunzien
Losse Groep 10: NLG Gedroid & 
Geskeetn

20. MKKV De Moesjkes
Losse Groep 11: Bepist en Bezoepen

21. MKV De Kloefkappers
Losse Groep 12: NLKKV Ninofske 
Mikkadoo’s

22. NKV Ket en Goed
Losse Groep 13: Radauisj!

23. NKV Just Gepast
Losse Groep 14: De Nienofse Teug-
hangers

24. MKV Watjslasj
Losse Groep 15: De Foefkes

25. OKV Okegemse Amuzanten
Losse Groep 16: Skieël van dest

26. NKV Osta Spoedja

Losse Groep 17: De Plangtrekkers
27. NKV Smosj

Losse Groep 18: Betropelaik
28. NKV Zig Zag Bleukes

Losse Groep 19: Vriejt Miskwekt!
29. KC Don Jo

Losse Groep 20: Zeulank aster moeer 
skoeim op stoeet

30. NKV Mismieësterd
Losse Groep 21: Sjik Genoeg???

31. NKV Van ’t Alverdrau Donker
Losse Groep 22: D’Oeverleupers

32. NKV Iejt en Geriejt
Losse Groep 23: De Skieve Sjartellen

33. NKV Kiekebisj!
Losse Groep 24: NLG Skelmerau

34. Pier Ver’t Plezier
Losse Groep 25: Nie In Mauinen Of

35. NKV Toeternietoe
Losse Groep 26: De Caféslasjen

36. Nie Geweun
Losse Groep 27: Geweljeg Gewiljeg

37. MKCV De Charels
Losse Groep 28: ’t Vier ooijt a slasjen 
leupen

38. NKV De Sparkens
39. Pips & Co
40. NKKV Spasjezot
41. MKV Los’n Dee
42. MKV Groulek Dest
43. NKV De Maskesskoeten
44. NKV Pretensje
45. NKV Janet nor men Ert
46. De Zjielen
47. NKV De Zjiepkitten
48. NKV Dobbelteup

rood groepen met wagen
grijs instanties en groepen zonder wagen
geel losse groepen

De vorming van de stoet is nu in het industrie-
park (Pamelstraat Oost). Via de Verbindings-
straat gaat de stoet naar de Astridlaan en de 
Nieuwe Weg om dan aan te sluiten bij de 
publiciteitskaravaan op de Boudewijnlaan. 

Om 22.20 uur is er prijsafroeping onder  
het tentendak op het Oudstrijdersplein.  
Tussendoor is er de bekendmaking van de 
Don Augustprijs en het Beste Stoetliedje 2018 
door de Prinsencaemere. 

Maandagavondstoet en 
Gouden wortelworp
Maandag 19 februari

Vorming van 18 uur tot 18.30 uur (via de 
Nieuwe Weg) op de Stationsstraat, het Stati-
onsplein, de Astridlaan en Nieuwe Weg.  
De stoet vertrekt om 19 uur en gaat via de 
Dreefstraat, Burgemeester Behnplein, Graan-
markt, Marktstraat, Oudstrijdersplein, Bever-
straat, Lavendelstraat en Kaardeloodstraat 
naar de Centrumlaan. Om 21.30 uur is er de 
Gouden wortelworp vanop de balkons van 
het oud stadhuis en café Roosevelt.

Sluiten van carnaval
Dinsdag 20 februari

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 
het programma voor de wortelverbranding 
van start gaat.
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VERbODEN
> Van zaterdag 17 tot en met dinsdag 20 

februari mag je geen tapinstallaties plaatsen 
op de openbare weg en in poorten of 
ingangen uitgevend op de openbare weg 
binnen de ring van Ninove (met uitzon-
dering van de vergunde terrassen van 
horecazaken).

> Je mag geen vuurtjes, geïmproviseerde 
barbecues, gasbranders… meenemen in de 
carnavalsoptochten 

> Tijdens de zondagsstoet mag je geen drank 
in glas en glazen drankverpakking gebrui-
ken, schenken of meenemen. Alleen drank 
in blik, karton of plastiek wordt toegelaten.

> Wildplassen is altijd verboden, ook tijdens 
carnaval!

Verbodsbepalingen voor cafés, foorkramers, 
fotografen, ... lees je op www.ninove.be.

Overtredingen worden bestraft met een 
GAS-boete.

PARkING
Op carnavalszondag 18 februari kan je parke-
ren op:

> parking in het Niniacomplex, open van  
10 uur tot 22 uur. Na 22 uur wordt de 
parking gesloten tot maandagmorgen

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

DE PLOëT EN  
bESTE STOETLIED

De Prinsencaemere reikt twee prijzen uit: 
de prijs voor het beste carnavalslied 2018 
'De Ploët' (500 euro) en het beste stoetliedje 
2018 (300 euro). Mail ten laatste op 
10 februari, 00.00 uur, 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). 
De winnaar van het beste stoetliedje wordt 
bekend gemaakt op carnavalszondag 
18 februari tijdens de prijsafroeping. De prijs 
voor het beste carnavalslied wordt op 
9 maart bekend gemaakt.

bEkIjk DE STOET LIVE 
VANuIT jE ZETEL

Dit jaar kan je voor het eerst de volledige 
carnavalsstoet volgen op je tablet of pc. 
Ninofmedia zorgt voor een livestream, 
waardoor je de stoet live kan bekijken 
via www.ninofmediatv.be. 
De uitzending start rond 15 uur.

Je kan ook gebruik maken van de parking aan 
het Instituut H.H. Harten, de OCMW-parking 
en de Mallaardparkings. De OCMW-parking 
en Mallaardparkings zijn niet bereikbaar tij-
dens de doorgang van de publiciteitskaravaan 
en carnavalsstoet.

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

> Zondag 18 februari van 11 uur tot maan-
dagmorgen, 1 uur

> Maandag 19 februari van 18 uur tot dins-
dagmorgen, 6 uur

SANITAIRE  
VOORZIENINGEN 
Ook met carnaval is het niet toegelaten op de 
openbare weg of zichtbaar vanaf de openbare 
weg te urineren. Overtredingen worden 
beboet met een GAS-boete. Maak gebruik 
van de sanitaire voorzieningen die zondag, 
maandag en dinsdag langs de openbare weg 
opgesteld staan op de Koning Boudewijnlaan, 
in de industriezone 2 (vorming stoet), op de 
hoek Denderstraat/Brusselsesteenweg, ter 
hoogte van het Wortelmanneken, op de par-
kings op het Oudstrijdersplein, aan de zijkant 

Parking station Parking station
Fernand Tavernestraat
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van de bibliotheek (t.h.v. de Despauteerstraat), 
aan de St.-Jorisstraat (vóór de Koepoort), in 
de Mallaardstraat, op de hoek Stationsstraat/
Dreefstraat, Astridlaan (ter hoogte van de 
Moeder Tiburcestraat) en op de hoek Polder-
baan/Vuurkruisersstraat.

MARkT
Er is geen markt op dinsdag 20 februari.

VERkEERSHINDER
Vanaf februari gelden er verschillende parkeer-
verboden in het stadscentrum. Tussen 17 en 
20 februari zal het centrum moeilijk bereikbaar 
zijn met de wagen. Check www.ninove.be 
voor de verkeersregelingen!

Opgelet! Door de wijziging van het traject 
van de zondagstoet zal ook de Mallaardstraat, 
Nederwijk, Pamelstraat, Astridlaan en omlig-
gende straten niet bereikbaar zijn tijdens de 
carnavalsstoet op zondag 18 februari.

OPRuIMING
De binnenstad wordt vanaf woensdag  
21 februari vanaf 5.30 uur opgekuist.

Vanaf maandag 5 maart tot en met vrijdag  
9 maart staat er een container voor de gratis 
inzameling van vervuilde isomo op de terrei-
nen van de stad Ninove, Paul De Montplein 10. 

Je kan hier terecht van 9 uur tot 11.30 uur en 
van 13 uur tot 15 uur.
Voor de inzameling van niet-vervuilde isomo 
(geen isomogruis) koop je vooraf zakken aan 
bij IlvA, Industrielaan 18 in Erembodegem. 
De gevulde zakken breng je terug naar ILvA 
(kosteloos) of naar het containerpark (kost-
prijs per gewicht).     

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

Parking station Parking station
Fernand Tavernestraat
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NINOVE
OMHELST
DE OMLOOP

24
02
1 8
PROGRAMMA
13U00 Fiets zelf de laatste rechte lijn van de Omloop op een gekke fi ets of step
14U00 Live-uitzending Sporza op groot scherm
15U15 Aankomst Omloop Het Nieuwsblad Elite Vrouwen
16U30 Aankomst Omloop Het Nieuwsblad Elite Mannen

Met o.a.: straatanimatie “Productions & zonen” & Tentoonstelling “Ninoofse Flandriens”

Het peloton trekt zich op 
gang om 11.35 uur voor 

een tocht van 196,2 km. Na een 
vlakke aanloopzone beginnen  
de renners na iets meer dan  
60 km aan het echte werk. In 
totaal wachten hen 13 hellingen 
en 8 kasseistroken, te beginnen 
met een eerste keer het duo 
Haaghoek – Leberg.

Na een eerst lus met daarin de 
kasseien van de Huisepontweg 
en de Holleweg en de beklim-
mingen van Den Ast en de 
Katteberg, krijgen de renners een 
tweede keer de Haaghoek en de 
Leberg voor de kiezen. Dit Om-
loop-duo wordt nog een derde 
keer getemd, met daartussen de 
beklimmingen van de Kokkerelle, 
de Wolvenberg, de kasseien van 
de Ruiterstraat, de Jagerij en ten 
slotte de beklimming van de 
Molenberg op 52 km van de 
aankomst. Nadien volgt de Be-
rendries als negende helling van 
de dag, op iets minder dan 40 km 
van de aankomst, onmiddellijk 
gevolgd door de Valkenberg en 
Tenbosse. 

De Muur én eindmeet in  
Meerbeke

Dé ultieme scherprechters van dit 
gloednieuwe Omloop-parcours 
worden uiteraard de Muur van 
Geraardsbergen (op 15,8 km van 

24 februari halen 

wielerliefhebbers weer 

hun hart op. Dan start 

de 73e Omloop 

Het nieuwsblad opnieuw 

in Gent en komt voor 

het eerst aan in ninove 

(Meerbeke), aan de 

vroegere aankomst van 

de ronde Van Vlaanderen!

de aankomst) en de Bosberg als  
finale helling op 12 km van 
Ninove, waar de verraderlijke aan-
komst ligt op de Halsesteenweg.

“De laatste 60 km zijn iden-
tiek aan de laatste Ronde van 
Vlaanderen met aankomst in 
Ninove”, vertelt organisator 
Wim van Herreweghe (Flanders 
Classics). “Deze finale, met exact 
dezelfde opeenvolging van 
hellingen, staat bij vele renners 
en wielerfans in het geheugen 
gegrift. Dat de eindmeet op exact 
dezelfde plaats geschilderd zal 
worden als vroeger, kan haast niet 
symbolischer. “Het wordt voor 
vele wielerfans een blij weerzien 
met het vertrouwde finaletraject”, 
voegt koersdirecteur Peter Van 
Petegem, die in 1999 en 2003 
op dit parcours zelf zegevierde 
in de Ronde van Vlaanderen, 
daaraan toe. “De finale met 
de Muur en de Bosberg en de 
aankomst in Ninove spreekt bij 
iedereen tot de verbeelding. De 
nieuwe generatie renners, die 
nooit op het oude parcours van 
de Ronde hebben gereden, staan 
te popelen voor deze finale. De 
Omloop heeft als opener van het 
nieuwe seizoen steeds een grote 
aantrekkingskracht gehad en dat 
zal er met deze finale niet minder 
om worden. Het belooft een 
spektakelstuk te worden.”

OMLOOP Het nieUWsBLaD
AANkOMST IN MEERbEkE  
OP ZATERDAG 24 FEbRuARI
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RANDANIMATIE

aaNkoMstZoNe

Zaterdag 24 februari kan je in de 
bib luisteren naar Wim Redant, 
sportjournalist bij Het Nieuwsblad, 
die vooruitblikt op het wielersei-
zoen. Om 11 uur in het leescafé 
van de bib. Lees meer op p. 10.

Zak zeker tijdig af naar de aan-
komstzone, er valt heel wat te 
beleven! Je kan er iets drinken of 
een snelle hap eten. Van 13 uur 
tot 14.30 uur kan je zelf de laatste 
rechte lijn rijden op een gekke 
fiets of een speciale step. Om  
14 uur start de live-uitzending op 

groot scherm, zodat je niets van 
de wedstrijd hoeft te missen.  
De vrouwen arriveren rond  
15.15 uur, de mannen rond  
16.30 uur. Tussendoor zorgt ani-
matieact  ‘Productions en Zonen’ 
voor animatie en vertier. Bekijk 
ook zeker eens de openluchten-
toonstelling over de Ninoofse 
Flandriens. Die staat vanaf mid-
den februari in de buurt van 
het oud stadhuis van Ninove 
en verhuist de week vóór de 
Omloop naar de aankomstzone 
op de Halsesteenweg. 
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NINOVE
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DE OMLOOP
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PROGRAMMA
13U00 Fiets zelf de laatste rechte lijn van de Omloop op een gekke fi ets of step
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16U30 Aankomst Omloop Het Nieuwsblad Elite Mannen

Met o.a.: straatanimatie “Productions & zonen” & Tentoonstelling “Ninoofse Flandriens”
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Meer info
sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Woensdag 21 februari

Parkeerverbod
•	 Halsesteenweg	tussen	 

Sint-Pietersstraat en Gamma  
(huisnr. 39), kant onpare huis-
nummers 

Donderdag 22 februari

Parkeerverbod
> Halsesteenweg langs beide 

zijden tussen Sint-Pietersstraat 
en ABC drukkerij (huisnr. 40) 

> Gemeentehuisstraat ter 
hoogte van de parking aan de 
kerk

> parking aan het gemeenteplein 
(kruispunt Gemeentehuis-
straat - Kwadestraat-Zuid)

vrijdag 23 februari

Parkeerverbod
> Halsesteenweg langs beide 

zijden tussen Sint-Pietersstraat 
en Aldi (huisnr. 33)

> Gemeentehuisstraat ter 
hoogte van de parking aan de 
kerk

> parking aan het gemeenteplein 
(kruispunt Gemeentehuis-
straat - Kwadestraat-Zuid)

Afsluiten straten
Van 9 uur tot 15 uur en van  
19 uur tot einde afbraak worden 
volgende straten afgesloten:
> Halsesteenweg, tussen Hemel-

rijk en Gamma. Gamma en 
Aldi blijven bereikbaar vanaf 
de Brusselsesteenweg. 

> Sint-Pietersstraat, ter hoogte 
van het kruispunt met de Hal-
sesteenweg. Bewoners kunnen 
hun woning steeds bereiken 
vanaf de Edingsesteenweg.

Omleidingen
Volgende omleidingen worden 
voorzien voor het doorgaand 
verkeer:
> Verkeer komende uit de 

richting van Halle, rijdend in 
de richting van Brussel, Ninove, 
Edingen en Aalst: omleiding 
via Tenbergkets, Donkerstraat, 
Roesbeke richting Brusselse-
steenweg. 

> Verkeer komende uit de 
richting van Brussel, Ninove, 
Edingen en Aalst, rijdend in de 
richting van Halle: omleiding 
via Brusselsesteenweg, Roes-
beke, Donkerstraat, Tenberg-
kets richting Halsesteenweg

Zaterdag 24 februari

Meerbeke
De verkeerssituatie van vrijdag  
23 februari blijft van toepassing.

Parkeerverbod
> Halsesteenweg, tussen Hemel-

rijk en Tenbergkets (inclusief 
bermen)

> Brusselsesteenweg tussen 
Tramstatie en Sint-Theresiakerk

> Hemelrijk, tussen Oud Hemel-
rijk en Halsesteenweg, inclusief 
parking kerkhof

> Kwadestraat-Zuid
> Nieuwstraat, vanaf Halsesteen-

weg tot aan de Kapellestraat
> Gemeentehuisstraat, van Nieuw-

straat tot aan trefcentrum De Linde
> Sint-Pietersstraat
> carpoolparking (Edingsesteen-

weg - Stierstraat)
> parking van Sint-Theresiakerk 

(Edingsesteenweg - Sint-Pie-
tersstraat)

Gamma en Aldi blijven tot 11.30 uur  
bereikbaar vanaf de Brusselse-
steenweg. Na 11.30 uur wordt de 
Halsesteenweg afgesloten tussen het 
kruispunt met de Brusselsesteenweg 
en het kruispunt met Hemelrijk.

Vanaf 11.30 uur is er geen door-
gaand verkeer meer mogelijk in 
volgende straten (tot einde afbraak):
> Halsesteenweg tussen Ten-

bergkets en Brusselsesteenweg 
> Kwadestraat-Zuid 
> Gemeentehuisstraat
> Nieuwstraat
> Sint-Pietersstraat
> Hemelrijk

Denderwindeke
Parkeerverbod in het centrum 
van Denderwindeke 

De straten langs het parcours 
worden tussen 14.30 uur en  
17 uur volledig afgesloten voor 
alle verkeer:
> Krepelstraat
> Edingsesteenweg, tussen 

kruispunt Krepelstraat en Brus-
selsesteenweg

> Brusselsesteenweg, tussen kruis-
punt Edingsestwg. en Halsestwg.

Op zaterdag wordt er bijkomen-
de wegomleiding voorzien voor 
het verkeer komende uit richting 
Geraardsbergen en rijdend in 
de richting van Brussel, Halle 
en Edingen: vanaf Den Dollar 
richting Den Doorn, Koning Bou-
dewijnlaan, Brusselsesteenweg. 

Zondag 25 februari  
(omloop voor  
wielertoeristen)

Parkeerverbod in volgende 
straten:
> Klein-Brabant
> Vlinderlaan tot aan het kruis-

punt met de Halsesteenweg
> Carpoolparking thv Halse-

steenweg
> Stenenmolen vanaf Edingse-

steenweg tot Klein-Brabant
> Centrumlaan vanaf de  

Elisabethlaan tot aan de  
Onderwijslaan

> Onderwijslaan vanaf de Cen-
trumlaan tot aan de Bevrij-
dingslaan

> Nieuwe Weg
> Verbindingsstraat
> Krepelstraat vanaf de Edingse-

steenweg over een lengte van 
200 m

> Gentsestraat vanaf de Albert-
laan tot aan de landbouwweg

> Nederhasseltstraat vanaf huis-
nummer 189 tot de Keuken-
straat

> Schoolstraatje Aspelare
 
Er wordt eenrichtingsverkeer 
ingevoerd in volgende straten:
> Sint-Pietersstraat en Stenen-

molen in de richting van Klein-
Brabant

> Halsesteenweg vanaf Brus-
selsesteenweg tot aan het 
Hemelrijk in de richting van 
Halle

 
In volgende straten wordt het 
eenrichtingsverkeer omgedraaid:
> Klein-Brabant in de richting 

van de Brusslesesteenweg
 
Volgende straten worden 
verboden toegang voor alle 
verkeer met uitzondering van het 
plaatselijk verkeer:
> Onderwijslaan t.h.v. de 

Centrumlaan en t.h.v. de Bevrij-
dingslaan

> Gemeentehuisstraat t.h.v. de 
Kwadestraat-Zuid

Meer info? 
Mobiliteitsambtenaar, 
katrien.decooman@ninove.be, 
054 31 32 82, 0499 70 98 07

Met de Omloop Het Nieuwsblad 
opent de gloednieuwe Etixx 
Classics Tour dus met een knaller 
van formaat! Dokker over de 
kasseien van de Haaghoek, beklim 
tot tien legendarische hellingen 
in de Vlaamse Ardennen en geef 
het beste van jezelf in de volledig 
vernieuwde finale met de Muur 
en de Bosberg als uitschieters. Als 
klap op de vuurpijl kom je aan in 
Meerbeke (Ninove), waar tot 2011 
de mythische aankomst lag van de 
Ronde van Vlaanderen. Op zater-
dag 24 februari strijden de profs er 
voor de bloemen in de Omloop 
Het Nieuwsblad, een dag later is 
het jouw beurt om te schitteren in 
de eerste wielerklassieker van het 
nieuwe cycloseizoen.

Je hebt keuze uit 3 afstanden, 62, 
88 en 123 km. Wie voor de langste 
afstand kiest vertrekt net zoals de 
profs uit Gent en rijdt naar Ninove. 
Wie voor de andere afstanden 
kiest, vertrekt en finisht in Ninove. 

vertrek en inschrijvingen 

Ninove, PTI – PCVO Dender en 
Schelde, Centrumlaan
> 88 km: 8 uur – 10 uur
> 62 km: 8 uur – 11 uur

Gent, ’t Kuipke, Citadelpark 
> 123 km: 8 uur – 9 uur

Finishen doet iedereen in Ninove!

Schrijf je in tot en met  
12 februari, dan geniet je van een 
voordelig tarief. 
Inschrijven doe je via www.sport.be/ 
omloophetnieuwsblad.

VERkEERSMAATREGELEN
Vanaf woensdag 21 februari zullen er op verschillende locaties langs het 
parcours verkeersmaatregelen getroffen worden. 

OMLOOP VOOR  
wIELERTOERISTEN  
OP ZONDAG  
25 FEbRuARI
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rOnD eratO
DE ZATERDAGEN VAN DE bIb  
EN MAANDAG VERwENDAG

De bib brengt ‘rond erato’, een programma voor grote mensen  

waarmee ze wil inzetten op ontmoeting en beleving in 2018.

‘Lokale Helden’, het project van 
Poppunt vzw om zoveel mogelijk 

lokale talenten op een podium te krijgen in 
gans Vlaanderen, wordt stilaan een begrip! 
Niet alleen omdat het zo goed bekt, maar ook 
omdat na twee opeenvolgende edities het 
succes wel duidelijk mag zijn. In 2017 waren 
er niet minder dan 460 podia in 190 steden 
en gemeenten, waar meer dan 1.000 artiesten 
geprogrammeerd stonden. 

Lokale Held in Ninove?
Ook in Ninove stonden vorig jaar in het 
stadspark twee grote podia als een waar 
festival opgesteld en ging een optreden door 

in een jongerencafé in het centrum, waardoor 
in totaal 12 groepen aan hun heldenstatus 
werkten!  Voor herhaling vatbaar? Zeer zeker, 
maar voor de komende editie op 27 april 2018 
gaan we voor groter en tegelijk intiemer!

Groter omdat we graag op zo veel mogelijk 
locaties een podium optrekken om Lokale 
Helden op te zetten.  Intiemer omdat we er zo 
op rekenen dat de connectie tussen publiek 
en artiest nog intenser en memorabel zal zijn.

Ben jij een Lokale Held (in wording)?  Wil jij 
als locatie deelnemen (café, verenigingslokaal, 
atelier, leegstaand pand,…)? Schrijf je in vóór 
28 februari via jeugd@ninove.be.       

LOKaLe HeLDen ZOeKt  
Vers taLent en LOCaties!

KOFFiestOP 
BrOeDerLiJK 
DeLen 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de stuurgroep van Broederlijk Delen 

in samenwerking met de bib een Koffiestop. 
Iedereen is welkom in de bib voor een kopje 
koffie tegen een vrije bijdrage. De campagne 
van 2018 is ‘Help honger de wereld uit!’ Samen 
kunnen we de Oegandese boeren helpen, 
zodat ze hun gezin kunnen voeden met vol-
doende, gevarieerd en gezond eten.
 
Zaterdag 24 februari, 9 uur tot 13 uur      

Erato is het grote kunstwerk waar je 
niet naast kan kijken wanneer je de 

bib binnen komt. Erato verblijft al sinds 1994 
in de bib en werd gemaakt door kunstenaar 
Michel Janssens. Ze is de muze van het lied en 
de lyriek. Niet toevallig staat de muziekcollec-
tie van de bib vlakbij. 

De Zaterdagen van de bib
Geïnteresseerden verzamelen elke laatste 
zaterdag van de maand ‘Rond Erato’ voor een 
gratis activiteit. Zo wil de bib de collectie en 
de bezoekers verbinden. De collectie in al haar 
verscheidenheid: van boeken voor mensen 
met groene vingers tot de mooiste folkparels 
tussen onze muziek. En van gedichten tot 
graphic novels. 

Maandag Verwendag
Maandag wordt in 2018 dan weer bib-
verwendag. De bib organiseert lezingen over 
reizen en de wereld zien, op vier maandagen in 
maart, juni, september en december. Door de 
ogen van lokale globetrotters, maar ook door 
klasbakken van journalisten en fotografen. Bij 
een hapje en een drankje in het thema.

Stip alvast de eerste verwendag aan in je  
agenda: maandag 5 maart. Dan verwelkomt de 
bib Michiel Hendryckx, persfotograaf, schrij-
ver en mediafiguur. Hij was, samen met Wim 

Opbrouck en Jean Blaute te zien in ‘De bende 
van Wim’, en we smaakten zijn reisreportage 
‘Het Bourgondisch complot’. Maar je kent 
hem vooral als begenadigd fotograaf, tot voor 
kort voor De Standaard. In 2017 was zijn ten-
toonstelling ‘Het verlangen naar Frankrijk’ te 
zien in de Gentse Sint-Baafsabdij, en verscheen 
ook het gelijknamige boek.  Wij laten Michiel 
aan het woord, in de bib, om 20 uur.
Voor deze lezing(en) reserveer je vooraf een 
plaats, aan de bib-balie, via bib@ninove.be of 
054 32 40 04. Een lezing kost 5 euro, inclusief 
een hapje en een drankje. Je betaalt vooraf, 
aan de bib-balie, om zeker te zijn van je plaats. 

ROND ERATO
Wielerjournalist Wim redant blikt 
vooruit op het wielerseizoen 

> Zaterdag 24 februari finisht de Omloop 
het Nieuwsblad in Meerbeke. Wim Redant, 
sportjournalist bij Het Nieuwsblad, blikt 
vooruit op het wielerseizoen. Wie o wie 
rijdt vandaag als eerste over de streep op de 
Halsesteenweg? Vraag het aan Wim in de bib!  

> Zaterdag 24 februari, 11 uur, leescafé bib

> Gratis, je hoeft niet in te schrijven. Kom 
gewoon langs! 

Ontdek het volledige ‘Rond Erato’-program-
ma in de bib en via www.ninove.be/bib.      Meer info

bib
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Meer info
jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00



NIELS HEMMERYCKX

TEGAST PROGRAMMAO22O18

DE PLOMBLOM

za O3.O2.2O18
2 BUILD BVBA
CHRISTOFF & LINDSAY
O475 69 23 96

za 1O.O2.2O18 
DIENST EVENEMENTEN
MACHTSOVERDRACHT
054 31 32 88

zo 11.O2.2O18 
STUDIO 1OO 
BUMBA
WWW.STUDIO1OO.BE

za 17.O2.2O18 
DIENST EVENEMENTEN 
KINDERKARNAVAL
054 31 32 88

 
POLYVALENTE 
ZAAL 1STE 
VERDIEPING

do 22.O2.2O18
DAVIDSFONDS 
ACADEMIE
START CURSUS 
CLOVIS, DE EERSTE 
KONING DER FRANKEN
O54 33 84 O6

DE LINDE

di 27.O2.2O18
DAVIDSFONDS 
MEERBEKE 
LEZING
O54 33 37 91

do O1.O2.2O18 Muziek 
NATHALIE MESKENS
Meskens in Motown

vr O2.O2.2O18 Amusement
XANDER DE RYCKE
Quarter-life crisis 

zo O4.O2.2O18 Klassieke Muziek
ARAM VAN BALLAERT 
Nylon & Steel

do O8.O2.2O18 Theater
DAVID VAN REYBROUCK, RAVEN 
RUËLL & BRUNO VANDEN 
BROECKE/KVS
Para

UITVERKOCHT

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M

P L O M M A A N D K L A P P E R
F E B R U A R I ’ 1 8

di 13.O2.2O18 Familiefilm 
RINTJE (3+)

do 15.O2.2O18 Familiefilm 
ZOOks (8+) 

za 24.O2.2O18 Familievoorst. 
KAPITEIN WINOKIO (4+)
BLIJ BANG BOOS BEDROEFD 



Meskens in 
Motown

Quarter-life 
crisis

NATHALIE MESKENS XANDER DE RYCKE

DAVID
VAN REYBROUCK, 
RAVEN RUËLL & BRUNO 
VANDEN BROECKE/KVS

do O1 O2 vr O2 O2
2O.OO UUR 2O.OO UUR

Na meer dan 25 uitverkochte zalen is Nathalie 
Meskens dit voorjaar terug met meer 
Motown! Marvin Gaye, The Supremes, The 
Four Tops,… Wie kent de nummers van deze 
legendarische artiesten niet? Nathalie en 
haar tien topmuzikanten brengen de muziek 
opnieuw tot leven en nemen jou mee in dit 
stomend muzikaal programma met de aller-
grootste Motownhits. 

Meskens in Motown, een opzwepend show die 
tegelijk plaats maakt voor intieme en prachtig 
ingetogen nummers… Tot de volgende wer-
velende hit iedereen uit zijn stoel tilt! Laat u 
meevoeren door wervelende nostalgie die het 
hele publiek moeiteloos aan het dansen krijgt! 
They’ll be dancing, dancing in the street!

“Meskens in Motown wist de sfeer en de klank 
van Motown weer tot leven te brengen.”  
(Nieuws.be)
“Vanaf haar eerste nummer heeft ze de juiste 
toon gezet voor een spectaculaire show.” 
(Broadway of Antwerp)

Nathalie Meskens: zang
Hans Yzerman: keys
Stijn Possemiers: bas
Amel Serra: percussie
Bart Vervaeck: gitaar
Judith Okon: backing vocals
Steve Kashala: backing vocals
Jan Eggermont: tenorsax, baritonsax, dwarsfluit
Peter Delannoye: trombone
Olivier Bodson: trompet, bugel
Frank Vanweddingen: drums

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00
VP: € 12,80 

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel kent u 
Aram Van Ballaert, ofwel kent u hem niet.
In beide gevallen heeft u een goede reden om 
naar zijn nieuwe voorstelling te komen luiste-
ren.
Een voorstelling waarin hij terugkeert naar het 
solorepertoire voor klassieke en minder klas-
sieke gitaren.
Op het programma staan ondermeer The Red 
Fantasy (een hommage aan rode wijn voor 
klassieke gitaar), eigen composities uit Quiz 
me Quick en enkele werken van de Russische 
componist Vladimir Bestoff.

Aram Van Ballaert bracht in samenwerking 
met Klara 2 klassieke gitaarcd’s uit: Danza en 
Tri.
Met dit programma concerteerde hij in 
Europa, Afrika en het Midden-Oosten.
Sinds 2008 is Aram gitarist bij Novastar en 
drummer bij de Clement Peerens Explosition.
Als componist voor televisie en film werkte hij 
samen met de regisseurs zoals Jan Matthys en 
Stijn Conincx.

Van Ballaert is docent gitaar in Leuven.

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
VP: € 7,00

Negen jaar na hun internationaal beju-
belde theaterhit Missie gaan auteur David 
Van Reybrouck, acteur en theatermaker 
Bruno Vanden Broecke en regisseur Raven 
Ruëll opnieuw samen aan de slag voor de 
nieuwe KVS-productie Para. Na de missio-

10 jaar, drie zaalshows en een best-of show 
later. Een decennium is voorbij gevlogen en 
zijn dertigste levensjaar kruipt langzaam 
dichterbij. Maar heeft Xander De Rycke wat 
geleerd die afgelopen jaren? Is hij effectief 
volwassen geworden of denkt hij dat maar? 
De beste observatie-comedian van Vlaanderen 
is terug en klaar voor de volgende stap. Met 
een hoofd vol kronkels, een hoop kleurrijke 
referenties en met blik op de toekomst staat 
Xander De Rycke er opnieuw met Quarter-life 
crisis. Een voorstelling met herkenbaarheden 
over het leven. Of toch een kwart ervan. 

“Xander De Rycke mag zich stilaan kronen tot 
de koning van de observatiehumor. Quarter-
life Crisis is een uitstekende voorstelling. De 
grappen zijn zo goed en herkenbaar, en tegelijk 
toch zo volstrekt onvoorspelbaar, dat hij mensen 
van alle leeftijden aan het lachen brengt.” (De 
Standaard ****)

www.xanderderycke.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 17,00 ∙ REDUCTIE: € 16,00
VP: € 15,80 
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KAPITEIN WINOKIO

Rintje is een ondeugend hondje dat samen 
met z’n vriendjes Tobias en Henriëtte al spe-
lend de wereld ontdekt. Rintje gaat buiten 
spelen in de storm, hanteert de kappersschaar 
en helpt bij de boodschappen. Samen met z’n 
vrienden organiseert hij zelfs een circusvoor-
stelling. En op school staat hij met alle hondjes 
in de rij om een prikje te krijgen. Rintjes mama 
en oma staan altijd klaar om hun kleine rakker 
uit de nood te helpen.

De avonturen van Rintje, gebaseerd op de boe-
ken van Sieb Posthuma, zijn heel herkenbaar 
en begrijpelijk voor kinderen van 3 tot 6 jaar. 
Ze spelen zich af in prachtige handgemaakte 
decors, die aan de verhalen een gezellige, hui-
selijke sfeer verlenen.

Bekend van Ketnet, met de stemmen van Jelle 
en Clara Cleymans, Jonas Geirnaert, Sien 
Eggers, Barbara Sarafian, Ivan Pecnik en Ini 
Massez.

Regisseur: Ben Tesseur, Steven De Beul 

België – Animatie – 2016 – 43 minuten

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

Komt dat zien. Komt dat zien. ZOOks -  een 
Vlaamse animatie film, een hedendaags sprookje,  
een eco-adventure. Een tekenfilm van de gebroe-
ders Kristoff en Dimitri Leue, in première in uw 
CC! 

ZOOks vertelt het verhaal van Robin, een 
rebels tienermeisje, dat naar het verboden 
woud trekt om de mysterieuze verdwijning 
van haar moeder te onderzoeken. Ze ontmoet 
er een “wilde jongen”. Hij weet wat er met haar 
moeder gebeurd is. Wie is die jongen en slagen 
ze er samen in om niet alleen hun families te 
herenigen, maar ook de relatie tussen mens en 
natuur, de stad en het woud te herstellen? Of 
gaat alles verloren? 

ZOOks is gemaakt op basis van een klas-
sieke animatietechniek, die ook Walt Disney 
gebruikte  bij zijn legendarische Sneeuwwitje. 
Bij deze techniek wordt eerst het verhaal 
helemaal gefilmd - met échte acteurs - en ver-
volgens worden de acties en prestaties van de 
acteurs “overgetekend”.  ZOOKs stelt je dan 
ook voor aan de tekenfilm versie van Matteo 
Simoni, Frank Focketyn, Warre Borgmans, 
Wim Helsen, Tine Reymer en Wouter 
Hendrickx.

Regie: Dimitri en Kristoff Leue
Cast: Matteo Simoni, Frank Focketyn, Warre 
Borgmans, Wim Helsen, Tine Reymer, Wouter 
Hendrickx, Mona Lahousse en Glenn-Scott Peij
Productie: Potemkino, SANCTA, TheFridge, 
SophieAnimation
Partners: KETNET, VAF,  BNP Paribas Fortis 
Film Finance, WWF, MediaRaven 

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 7,00
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naris in Missie, laat David Van Reybrouck in 
deze nieuwe monoloog de militair aan het 
woord. Hij duikt daarvoor in een vergeten 
brok recente geschiedenis, de grootschalige 
Belgische militaire interventie in Somalië in 
1992-93. De voorbije twee jaar doorploegde 
Van Reybrouck archieven en publicaties en 
interviewde paracommando’s die deelnamen 
aan deze missie, zowel officieren als gewone 
soldaten.

Para wordt aanklacht noch lofzang, maar 
onderzoekt de complexe tragiek van ‘inter-
nationale vredesoperaties’. Een verhaal over 
idealisme en onvermogen, over nobele doel-
stellingen en smerige praktijken.
 
“In een tijd waarin we allemaal zo bang zijn 
voor die ander, is dit stuk precies wat nu nodig 
is, een uitnodiging om ons te verplaatsen, te 
herkennen in de ander, in plaats van die te ver-
oordelen, om ermee in conversatie te gaan.” 
(MO*)

“In Para bewijst Bruno Vanden Broecke een van 
de grootste acteurs van zijn generatie te zijn.” 
(Focus Knack)

“Bruno Vanden Broecke is de koning van de 
monoloog... Dit is niet zomaar een theaterstuk. 
Nee, het is een evenement van nationaal belang: 
een oefening in herinneren en empathie.”
(De Standaard ****)

“Als geheel staat Para als een tank. Een stevigheid 
van smeedijzer, met de loop op de juiste emo-
ties en burgerlijke plichten gericht. Raak.” (Het 
Nieuwsblad ****)

“Na het vorige succes van David Van Reybrouck 
waren de verwachtingen hooggespannen. Para 
maakt ze waar… Dit is het verhaal van zoveel 
internationale missies, in elk detail raak getrof-
fen.” (De Volkskrant *****)

Regie: Raven Ruëll
Spel: Bruno Vanden Broecke
Tekst: David Van Reybrouck
Scenografie: Leo De Nijs
Uitvoering decor: KVS Atelier
Lichtvormgever: Johan Vonk
Licht Uitvoering: Geert Drobé
Uitvoering geluid: Max Stuurman
Kostuum: Heidi Ehrhart
Productieleiding: Lieven Symaeys
Productie: KVS
Dank aan Jacques Bloemen & Adriaan Van Den 
Hoof

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

PREMIÈRE!

UITVERKOCHT



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
- Gesloten op maandag 19/02 en dinsdag 

20/02 wegens Carnaval
- 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

JE IMMUUNSYSTEEM
ALS BONDGENOOT

Je immuunsysteem is als een leger met miljarden 
moedige soldaatjes. Helaas kunnen je strijdkrachten 
ontregeld geraken en dan word je kwetsbaarder voor 
infecties, allergieën en auto-immuunziekten. Recent 
neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
zowel stress als meditatie een belangrijke invloed 
kunnen hebben op de slagkracht van dit complexe 
verdedigingsstelsel.
In deze workshop leer je - op een leuke en begrijpelijke 
manier - hoe je afweersysteem functioneert en waarom 
je er kunt op vertrouwen.

DATUM: 2 sessies: zaterdag 3 en 10 februari 2018 van 
10.00 uur tot 16.30 uur
PRIJZEN:€ 40,00 (standaard), € 8,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Lieven Ostyn
INFO EN INSCHRIJVINGEN: Volkshogeschool 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem l T. 09 330 21 30 
e-mail vlad@vormingplus.be l www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de 
cursus.

VORMINGO22O18

Manchester
by the sea

di 27 O2

2O.OO UUR
14.OO UUR

Nadat zijn oudere broer 
Joe plotseling komt te 
overlijden, krijgt Lee de 
voogdij over zijn neef. 
Lee wordt herinnerd aan 
een tragisch verleden 
met zijn vrouw Randi in 
de omgeving waarin hij is 
opgegroeid. 

R e g i s s e u r :  Ke n n e t h 
Lonergan
Acteurs: Michelle
Williams, Casey Affleck

Verenigde Staten
Drama – 2017 –
137 minuten

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00
REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00
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NIEUWE OPENINGSUREN 
FIETSPUNT NINOVE
Fietspunt Ninove, aan het station (Stationsstraat 64), 
heeft nieuwe openingsuren: maandag, woensdag, vrijdag 
van 6.30 uur tot 10.30 uur en van 15 uur tot 18.30 uur.

Waarvoor kan je in het fietspunt terecht?
> toezicht op en onderhoud van de fietsenstallingen aan het station
> fietsherstel volgens het 'thuiskomprincipe': service om gestrande fietsers 

voort te helpen, zodat ze toch veilig en reglementair thuis kunnen 
komen met de fiets. Het gaat dus vooral om kleine herstellingen zoals 
het plakken van een band, het herstellen van een licht of ketting,…

> fietsverhuur (Blue-bike)
> informatie en advies 

151515

Ninove, ons eigenste levendige Oost-Vlaamse stadje aan de 
Denderboorden op de grens met Vlaams Brabant, heeft een 

aantal bezienswaardigheden die echt wel de moeite waard zijn. De 
schitterende abdijkerk is een monument van formaat en zonder twijfel 
een van de prachtigste barokkerken van de lage landen, allicht zelfs van 
ver daarbuiten. De Koepoort is de enige van de vier stadspoorten die de 
tijd heeft getrotseerd. En, carnaval vieren zit de Ninovieters in het bloed. 
Niet voor niets stond het eerste carnavalsmonument, het Wortelman-
neken, in Ninove! Onze zes reuzen zijn echte ambassadeurs van de stad 
die hun stek hebben gevonden in de Hospitaalkapel en in hun eigen 
Ninoofse decor de talrijke bezoekers opwachten.
Een paar van deze trekpleisters vereeuwigde de dienst 
toerisme op een penning en magneten.

Penningen en magneten
Vanaf februari is er een officiële souvenirpenning te 
koop met daarop een gedetailleerde afbeelding van 
de abdijkerk. Kostprijs: 2 euro. Er is ook een gelimiteerde versie die ter 
beschikking wordt gesteld aan 10 euro. Deze munten zijn 'geborsteld' en 
worden aangeboden in een luxe doosje, een echt verzamelobject dus. 
Maar er is meer: er zijn ook twee magneten beschikbaar met respectie-
velijk de Koepoort met het Wortelmanneken en de zes stadsreuzen én 
de ezel. Voor drie euro per stuk zijn deze magneten van jou.

Haal deze Ninoofse hebbedingen in het toeristisch bezoekerscentrum in 
de Hospitaalkapel! 

Verder dit jaar
> 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 zon-

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

ninOVe in De KiJKer

Meer info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

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

TOuRNÉE  
MINÉRALE 

Na het overdonderende 
succes van vorig jaar 

slaan De DrugLijn en de Stichting 
tegen Kanker weer de handen in 
elkaar voor een nieuwe Tournée 
Minérale. 

De campagne roept alle Belgen 
op om in februari, voor het eerst 
of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te 
zeggen tegen alcohol. 

Alcohol: geen  
onschuldig product 
Een glas wijn bij het eten, een 
pint na het sporten, voor 
velen maakt het deel uit van de 
routine. Toch zijn er heel wat 
risico’s aan verbonden. Alcohol 
heeft, ook als je weinig drinkt, 
invloed op bijna alle organen 
in het lichaam en hangt samen 
met ongeveer 200 verschillende 
aandoeningen. 

Februari zonder 
alcohol 
Schrijf je dus in en drink samen 
met andere stadsgenoten een 
maand lang geen alcohol. Je 
lichaam krijgt zo de tijd om te 
recupereren van je gebruike-
lijke alcoholconsumptie. Daar 
zijn voordelen aan verbonden: 
sommige mensen slapen beter, 
anderen hebben meer energie, je 
werkt ermee aan een gezonder 
gewicht… Veel deelnemers voe-
len zich gewoon beter in hun vel. 

#Ninovealcohol-
vrij2018
Surf naar  www.tourneeminerale.
be/nl/deelnemers en schrijf je 
in bij het team ninovealco-
holvrij2018. Inspireer anderen 
en post via sociale media foto’s 
van je alcoholvrij alternatief met 
#ninovealcoholvrij2018.

DIENSTEN  
SOCIALE ZAKEN 
EN INTEGRATIE 
VERHUISD

Vanaf 8 januari verhuisden de 
dienst sociale zaken en de dienst 
integratie naar het vroegere 
gebouw van de FOD Financiën, 
Bevrijdingslaan 7 (ingang via de 
doorgang links van het postge-
bouw).
De openingsuren en contactge-
gevens van beide diensten blijven 
ongewijzigd.

Openingsuren: 

> elke werkdag van  
8.30 uur tot 12 uur. 

> donderdagnamiddag ook 
open van 16 uur tot 19.45 uur.

Contact:

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

> dienst integratie,  
integratie@ninove.be,  
054 31 32 48

PWA WERD 
WIjK-WERKEN

Op 1 januari werd PWA ‘Wijk-
werken’ (de dienstenchecques-af-
deling blijft werkzaam). De dienst 
verhuisde naar de Bevrijdingslaan 
7 in Ninove.
De openingsuren van de afdeling 
Wijk-werken en de contactgege-
vens van de Wijk-werk bemidde-
laar zijn gewijzigd:

> Openingsuren: maandag,  
donderdag en vrijdag:  
08.30 uur -12 uur

> Contact Wijk-werken:  
Bevrijdingslaan 7, Ninove, 
Veronique Rotsaert,  
veronique.rotsaert@vdab.be, 
054 31 76 85.

Meer info
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be 
054 31 32 45facebook.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
- Gesloten op maandag 19/02 en dinsdag 

20/02 wegens Carnaval
- 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

JE IMMUUNSYSTEEM
ALS BONDGENOOT

Je immuunsysteem is als een leger met miljarden 
moedige soldaatjes. Helaas kunnen je strijdkrachten 
ontregeld geraken en dan word je kwetsbaarder voor 
infecties, allergieën en auto-immuunziekten. Recent 
neurowetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
zowel stress als meditatie een belangrijke invloed 
kunnen hebben op de slagkracht van dit complexe 
verdedigingsstelsel.
In deze workshop leer je - op een leuke en begrijpelijke 
manier - hoe je afweersysteem functioneert en waarom 
je er kunt op vertrouwen.

DATUM: 2 sessies: zaterdag 3 en 10 februari 2018 van 
10.00 uur tot 16.30 uur
PRIJZEN:€ 40,00 (standaard), € 8,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Lieven Ostyn
INFO EN INSCHRIJVINGEN: Volkshogeschool 
Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem l T. 09 330 21 30 
e-mail vlad@vormingplus.be l www.vormingplus-vlad.be 
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de 
cursus.

VORMINGO22O18

Manchester
by the sea

di 27 O2
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Nadat zijn oudere broer 
Joe plotseling komt te 
overlijden, krijgt Lee de 
voogdij over zijn neef. 
Lee wordt herinnerd aan 
een tragisch verleden 
met zijn vrouw Randi in 
de omgeving waarin hij is 
opgegroeid. 

R e g i s s e u r :  Ke n n e t h 
Lonergan
Acteurs: Michelle
Williams, Casey Affleck

Verenigde Staten
Drama – 2017 –
137 minuten

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

F
I
L
M
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EEN THuIS VOOR 
EEN HONORÉ D’O

Sinds Nieuwjaar 2018 zijn de provinciale culturele bevoegdheden 
naar de Vlaamse overheid overgeheveld. Onze provincie nam 

stijlvol afscheid en schonk aan alle Oost-Vlaamse gemeenten een uniek 
kunstwerk van Honoré d’O. 
Honoré d'O (geboren in 1961 in Oudenaarde als Raf Van Ommeslaege 
en in 1984 in Gent als Honoré d'O) werkt vaak met alledaagse materi-
alen in zijn installaties. Voor deze opdracht speelde hij met de idee van 
een 'thuis'. Hij sprokkelde 
in elke gemeente van de 
provincie een fragment, zoals 
een steentje of wat aarde, en 
verwerkte dit in een reeks 
glazen vlaggen.  
De Ninoofse ‘Glasvlag’ kreeg 
een plekje in de foyer van cc 
De Plomblom. Mis ze niet tij-
dens je eerstvolgende bezoek 
aan het cultuurcentrum of de 
bib.      

‘ONTMOETINGS-
MONUMENT’ 
MUN'HA IN HET 
CENTRUM VAN 
NEDERHASSELT
In Ninove Info van december 
2017 meldden we je de geboorte 
van MUN’Ha. Het museum van 
Nederhasselt, dat toen alleen nog 
maar in digitale vorm bestond 
(zie www.munha.net), werd 
intussen ook een stevige houten 
constructie van vijf meter breed 
en meer dan vier meter hoog 
achter de parochiezaal Hof ter 
Beke in het centrum van het 
dorp. Kunstenares Anita Nevens 
hoopt dat het werk meer-
dere functies gaat vervullen: een 
rustpunt langs één van de vele 
mooie wandelwegen in deze 
deelgemeente, een picknick- en 
ontmoetingsplek, een ‘podium’ 
dat tijdens feesten en evenemen-
ten in het dorp telkens anders 
aangekleed en gebruikt kan 
worden.

Bert BOssaert MaaKte De 
Beste ‘HaiGa’-FOtO

NOMINEER 
jE EIGEN 
‘SCHOONSTE 
DIALECT-
wOORD 
VAN GROOT 
NINOVE’

Op de Nieuwjaarsdrink 
van zondag 7 januari 

lanceerde het stadsbestuur de 
zoektocht naar het Schoonste 
Dialectwoord van groot Ninove, 
met een ludieke knipoog naar 
de Gouden Wortelworp op 
carnavalmaandag. ‘Groot’ Ninove 
is voor één keer belangrijk, want 
onze twaalf deelgemeenten 
spreken niet allemaal hetzelfde 
dialect. 

Tot 21 februari kan je meedoen 
aan deze eerste fase van de wed-
strijd en je eigen favoriete woord 
uit het dialect van jouw deelge-
meente doorgeven. En wees ge-
rust dat ze vlotjes binnen lopen, 
de ‘palappenskauitjers’ en de 
‘kakkelatjes’, de ‘krebbenbautjers’ 
en ‘de skramoeljekrabbers’, het 
‘bernozjeg’ en het ‘foesjel’. Van ‘in-
grautegoeërd’ over ‘me'tesknie'n’ 
tot skramingk'l: iedereen lijkt wel 
zijn eigen favoriete woord te heb-
ben. Op basis van alle ingediende 
woorden selecteert een jury 
eind februari een shortlist van 10 
woorden. Met die lijst gaan we 
vanaf 2 maart aan de slag voor de 
echte ‘kiezink’ van het Schoonste 
Dialectwoord van groot Ninove. 
Hoe dat in zijn werk gaat, lees je 
in de volgende Ninove Info.

Surf naar www.ninove.be (onder 
vrije tijd / cultuur) en geef je fa-
voriete dialectwoord door via het 
formulier. Of loop even binnen in 
het oud stadhuis om daar je favo-
riet in de box te stoppen.       

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 92

Zaterdag 27 januari werd 
in de bibliotheek de 

Grote Prijs van de Stad Ninove 
voor Fotografie uitgereikt. Bert 
Bossaert maakte volgens de jury 
de beste ‘haiga’ en mocht met 
de Grote Prijs ter waarde van 500 
euro naar huis in Sint-Amands-
berg. Gentenaar Hendrik Braet 
en Ninovieter Filip Van Ongevalle 
wonnen een aanmoedigingsprijs 
ter waarde van 175 euro.

Tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Net als een 
poesje (10 haiga’s)’, met werk van 
de genomineerden Robert Boons, 
Bert Bossaert, Marc Boterman, 
Hendrik Braet, Ivo De Decker, 
Frieda Gheysens, Anny Huyts, 
Filip Overmeire en Filip Van 
Ongevalle, loopt de hele maand 
februari in de bibliotheek tijdens 
de openingsuren.      

© Bert Bossaert
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VEAuDEVILLE 
bOuwT wk 
VOETbALDORP

‘KaFFeeKLasJ’ in De WiJK 
PaMeLstraat-neDerWiJK 
bEELDVERHALENbOEk VAN SARA LAMENS

Pamelstraat 
Nederwijk

STADSFOTOGRAAF SARA LAMENS

Wijkbeelden & -verhalen

De Ninoofse stadsfotografe Sara Lamens sprokkelde beelden 
en verhalen in de wijk Pamelstraat - Nederwijk in Ninove in 
de lente en de zomer van 2017. “Met dit project wou ik als 
stadsfotografe op zoek gaan naar kleine en grote verhalen 
uit de wijk en zo de mensen die er wonen een stem geven. 
Fotografie als middel om te praten en om die stemmen naar 
buiten te brengen.”

Het stadsbestuur organi-
seert volgende zomer, 

tijdens de eindronde van het WK 
Voetbal van 14 juni tot en met 15 
juli, een Pop-Up ZomerBar / WK 
VoetbalDorp op de OCMW-site 
in Ninove. De uitbating ervan 
werd toegewezen aan bvba 
Veaudeville. Hun voorstel om 
de locatie om te bouwen tot 
een ‘Garden of Eden’ kwam als 
de beste kandidatuur naar voor. 
De organisatoren beloven een 
mix aan te bieden van massa-
evenementen (concreet: alle 
voetbalwedstrijden van België, 
de openingsmatch en de finale), 
events (zoals een ‘Garden for 
kids’ op zondag en dj’s op vrij- 
en zaterdag) en een dagelijkse 
pop-up zomerbar ‘Tree House’. 
Veaudeville garandeert ook de 
nodige aandacht te besteden 
aan duurzaamheid, veiligheid, 
toegankelijkheid en bereikbaar-
heid.     

“Ik wou op zoek gaan 
naar kleine en grote 

verhalen uit de wijk en zo de 
mensen die er wonen een stem 
geven. Fotografie als middel om 
te praten en om die stemmen 
naar buiten te brengen.” Het 
resultaat is een kloek boek met 
tientallen beelden en verhalen. 
Sara Lamens flaneerde met haar 

fototoestel doorheen de wijk. 
“Soms werd ik aangesproken of 
binnen geroepen. Zo kwam ik 
soms urenlang terecht in zetels en 
aan keukentafels, vaak met een ‘zjat 
kaffee’. Ik vroeg de bewoners of ze 
oude foto’s of fotoalbums hadden, 
en zo kwamen heel wat herinneringen 
 naar boven. Ik wou ook weten 
hoe de inwoners van de wijk hun 

buurt wensten te verbeteren. Als 
een zelfverklaarde tijdelijke om-
budsman probeerde ik een aantal 
ideeën ook door te geven aan 
het stadsbestuur van Ninove.” 
Sara’s bedoeling was niet om 
een geschiedenis van de wijk te 
schrijven. “Wel sprokkelde ik au-
thentieke verhalen die misschien 
niet helemaal juist zijn, maar wel 
echt zo beleefd en verteld. Het 
zijn zeker niet alle verhalen. De 
wijk bruist van verhalen, pittige 
anekdotes en persoonlijke blijd-
schap en drama.”

Alle huizen van de Pamelstraat, 
de Nederwijk en de verbindings-
straten tussen deze twee hoofd-
straten kregen een exemplaar van 
het boek in de brievenbus. Met 
een tip van Sara gratis erbovenop: 
“Dit boekje dient als aanzet om 
met de buren te praten over 
nog meer verhalen. Neem het 
boekje mee en ga tien huizen 
verder eens aanbellen. Als je wat 
oude foto’s of een fotoalbum 
meeneemt, dan ben je zeker zoet 
voor een uur ‘kaffeeklasj’.”

Het boek kan niet aangekocht 
worden maar is een gratis ge-
schenk voor de inwoners van de 
wijk Pamerlstraat-Nederwijk.    

De ninoofse stadsfotografe sara Lamens sprokkelde het 

voorbije jaar beelden en verhalen in de wijk Pamelstraat – 

nederwijk in ninove. 

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 92

Meer info
dienst integratie
integratie@ninove.be
054 31 32 48

TAALSPEELBAD BREIDT UIT NAAR 
KROKUS-EN HERFSTVAKANTIE! 

Al zes jaar organiseert de dienst integratie tijdens de zomervakantie een 
taalspeelbad voor anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar. Zo kunnen zij 
hun taalkennis versterken vóór zij in september terug naar school gaan. 
De kinderen worden ondergedompeld in de Nederlandse taal via sport, 
spel, activiteiten en uitstappen. Het taalspeelbad groeide de voorbije 6 
jaar van 30 plaatsen in 2011 tot 65 plaatsen in 2017. Na positieve reacties 
van de scholen en deelnemers werd beslist om het taalspeelbad uit te 
breiden naar de krokus-en herfstvakantie. Inschrijven kan via de school 
of bij de dienst integratie. 
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Op openbaar domein en in de parken moeten 
honden aan de leiband. Ze mogen enkel vrij 
rondlopen op een hondenlosloopweide. Er is 
al een hondenlosloopweide aan het stadspark. 
Nu komt er een tweede hondenlosloopweide 
van ongeveer 1.100 m² bij in de graszone tus-
sen de Abdijstraat en de Kloosterweg. Er zijn 
zitbanken voorzien en twee speciale afvalbak-
ken voor hondenpoep.

Elektrisch rijden zit in de lift maar er zijn 
nog steeds te weinig publiek toegankelijke 
laadpalen. Twee jaar geleden besliste de 
Vlaamse overheid daarom om gefaseerd 2.500 
extra publiek toegankelijke laadpalen te laten 
plaatsen tegen 2020. 
In Ninove is er sinds 2012 een laadpaal voor 
elektrische voertuigen en fietsen aan de Cen-
trumlaan. Recent is deze laadpaal vervangen en 
werden er nog drie nieuwe laadpalen geplaatst:

> op het plein aan De Twijnster (tegenover 
het appartementsgebouw)

> op Klein Brabant (parking Sint-Theresiakerk)
> in de Fernand Tavernestraat (parking sta-

tion, nabij spoorwegovergang Weggevoer-
denstraat).

Op vrij korte termijn zullen er nog laadpalen 
bijkomen.

Praktisch

Om de laadpalen te gebruiken, moet je een 
laadpas hebben. Deze pas kan je krijgen bij 
verschillende leveranciers (bv. Bluecorner, 
Plugsurfing,…). Meer informatie vind je terug op  
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen. 
Handig zijn ook sommige smartphone-apps 
waarop je kan bekijken waar een laadpaal staat 
en of hij bijvoorbeeld in gebruik is.

kNuTSEL jE CARNAVALSMASkER

Contact: speelotheek Speelodroom, 
Bevrijdingslaan 9, speelotheek@ninove.be, 
0474 49 00 23     

WOrD JiJ VriJWiLLiGer  
in sPeeLODrOOM?

Meer info
Huis van het Kind
huisvanhetkind@ninove.be 
054 31 32 45
0477 98 15 45 

NIEUWE HONDEN-
LOSLOOPWEIDE AAN DE 
ABDIjSTRAAT

NIEUWE LAADPALEN 
VOOR ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN 

Meer info
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

Meer info
dienst ruimtelijke ordening 
ruimtelijke.ordening@ninove.be
054 31 32 96 Meer info

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

FAMILIEGROEP  
DEMENTIE NODIGT UIT 
> 8 februari, van 14 uur tot 16 uur. 
> Thema: beleving van de mantelzorger.
> Vergaderzaal oud stadhuis, Oudstrijders-

plein 6, Ninove. 
> Inschrijven via ninove@alzheimerliga.be.

bEkENDMAkING OPENbAAR ONDERZOEk

De stad opent een openbaar onder-
zoek voor het ruimtelijk uitvoerings-

plan ´Paarse vlekjes’ (industriegebieden op het 
gewestplan) voor volgende deelplannen:

> Centrum Denderwindeke
> Centrum Meerbeke
> De Kloef Meerbeke
> Leopoldstraat Okegem
> Voormalig slachthuis, Edingsesteenweg, 

Denderwindeke
> Ring-Oost/West Ninove

Het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (de toelichtingsnota en de 
stedenbouwkundige voorschriften met grafische 
plannen) ligt ter inzage tot en met 29 maart 2018:

> bij de dienst ruimtelijke ordening in het 
stadhuis, Centrumlaan 100 

> in de bib, Graanmarkt 12 

Je kan het volledige ontwerp ook raadplegen 
via www.ninove.be > grondgebiedzaken > 
openbare onderzoeken en bekendmakingen 
grondgebiedzaken.

Opmerkingen en bezwaren
Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp 
van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan moeten vóór 30 maart aangetekend 
worden verzonden naar de Gemeente-
lijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening 
(Gecoro), Centrumlaan 100, 9400 Ninove of 
afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op 
hetzelfde adres.       

Woensdag 14 februari kan je van 14 uur tot 15 uur een carnavalsmasker knutselen in de 
speelotheek. Schrijf je vooraf in want het aantal plaatsen is beperkt. Vermeld zeker het 
aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Eén van de ouders moet aanwezig zijn in de 
speelotheek om toezicht te houden op het kind.

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? 

speelodroom zoekt vrijwilligers die:

>  pc-vaardig zijn 
> 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

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).

Speelodroom is een samenwerking tussen 
de stad, het OCMW en vzw Teledienst
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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.

SCHRIjF jE IN VOOR DE SPORTkAMPEN 
IN DE PAASVAkANTIE - VANAF 19 FEbRuARI

SPORTSNACk

kleuterkamp van 4 april tot  
en met 6 april 

Met als thema cowboys en indianen beleven de 
kleuters drie sportieve dagen met leuke sport- en 
spelactiviteiten, waarbij ze algemene basisvaardig-
heden aanleren en verbeteren. Ze gaan de strijd 
aan om alle obstakels te overwinnen. De kleuters 
worden ingedeeld volgens kleuterklasje.

> 3 - 6 jaar, 30 euro

sportmix van 9 april tot  
en met 13 april 

Hou je van verschillende sporten, dan is de 
sportmix zeker iets voor jou! Je maakt kennis 
met klassieke balsporten maar ook met min-
der gekende sporten zoals tchoukbal, omnikin, 
sportstapelen, oriëntatiespelen, teambuilding…

>  7 - 14 jaar, 50 euro

Dansmix van 9 april tot  
en met 13 april 

Hip hop, breakdance, moderne dans…  
Alles komt aan bod in dit sportkamp!  
Monitoren leren je allerlei dansstijlen en dans-
combinaties aan. Afsluiten doen we met een 
prachtige show voor de ouders.

> 7 - 12 jaar (in verschillende groepen) en 
13 - 16 jaar (in aparte groep), 50 euro

avonturenkamp van 9 april tot  
en met 12 april 

Een sportkamp voor durvers, vol uitdagende 
en verrassende activiteiten. Je verblijft in La Pe-
tite Merveille in Durbuy. In samenwerking met 
sportdiensten Haaltert en Herzele. Activiteiten: 
speleologie, deathride, rotsklimmen, kayak, 
touwenparcours, mountainbike…

> 10 - 16 jaar, 170 euro

Alle sportkampen (uitgezonderd het Avontu-
renkamp) vinden plaats in sporthal  
’t Sportstekske. Online inschrijven kan via 
www.ninove.be vanaf 19 februari.

SENIORENSPORT
cursus line dance in ‘t sportstekske

> 7, 14, 21, 28 maart, van 9.30 uur tot 11 uur.

> 2 euro/les of 1 stempel op de senioren-
sportkaart.

Vooraf inschrijven gewenst.

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

NINIA SHOPPING  
CENTER ORGANISEERT
valentijn

Ninia Shopping Center gaat op zaterdag  
10 februari op zoek naar het Valentijns- 
koppel van Ninia! Schrijf je in via  
www.niniashoppingcenter.be en win  
leuke prijzen!

carnaval

Op zaterdag 17 februari (tussen 10 uur en 
12 uur) organiseert Ninia Shopping Center 
een carnavalsworkshop voor kinderen. Alle 
kinderen gaan naar huis met een geweldig 
carnavalsmasker of een gek kapsel. Inschrijven 
kan via www.niniashoppingcenter.be.

OPC VERHUISD 

Parkingshop OPC verhuisde naar het Kerk-
plein in Ninove. 

Bij OPC kan je terecht:
> met vragen over je parkeerretributie
> met vragen over parkeren in Ninove
> voor informatie over betalend parkeren, de 

blauwe zone en je bewonerskaart aanvragen 
of te verlengen.

Openingsuren:
> Dinsdag: 10.00 -12.00 uur en 13.00 -18.00 uur
> Woensdag: 14.00 -18.00 uur
> Donderdag: 15.30 -19.30 uur
> Vrijdag: 14.00 -18.00 uur

Meer info? 
> Parkingshop OPC Ninove, Kerkplein 32, 

Ninove, 
> ninove@parkeren.be, 054 50 23 55
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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 
later worden ingegeven, zullen 
enkel verschijnen in de digitale 
kalender, niet in de gedrukte 
versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden 
worden niet opgenomen.

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

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) 

elke woensdag 
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelo-
nië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar.

> Waar? WZC Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove

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

Ardennen-Dender vzw

1 februari – 28 februari  
tentoonstelling haiga’s 
‘Net als een poesje’

> Wat? Tentoonstelling van de 
genomineerde haiga’s (een 
combinatie van een haiku, een 
traditioneel Japans gedicht, en 
fotografie), n.a.v. de Grote Prijs 
van de Stad Ninove 2017-disci-
pline fotografie

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Tijdens de openingsuren 
van de bib

> Wie? Bib en dienst cultuur

2 februari    
liturgische viering en 
pannenkoekenbak

> Wat? Liturgische viering n.a.v. 
Maria Lichtmis in de kerk van 
Nederhasselt. Aansluitend gratis 
pannenkoeken. Vooraf inschrijven.

> Waar? Kerk Nederhasselt en 
Hof Ter Beke, Beekstraat 6, 
Nederhasselt

> Uur? 19 uur tot 23 uur
> Wie? Kerkploeg en Gezins-

bond Nederhasselt

3 februari   
carnaval - Prinsaanstelling 

> Wat? Aanstelling van Prins 
carnaval. Optreden lokale 
groepen en dj’s.

> Waar? Zaal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove 

> Uur? 21.11 uur
> Wie? Karnavalraad

3 februari  
Workshop carnaval

> Wat? Creatieve workshop  
i.k.v. carnaval (kinderen vanaf 
4 jaar).

> Waar? L’Arte creatief Atelier, 
Brakelsesteenweg 651, Voorde 

> Uur? Van 14.30 uur tot 17 uur
> Wie? ‘l Arte

4 februari   
carnaval - Feest der 
senioren

> Wat? Optreden van Willy 
Sommers en verkiezing van 
de nieuwe Prins en Prinses der 
senioren.

> Waar? Zaal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove

> Uur? 13.30 uur
> Wie? Stedelijke Feestcommis-

sie

4 februari   
Wandeling t.v.v. kotk 

> Wat? Wandeling door 
Denderwindeke (10 km) ten 
voordele van Kom op tegen 
Kanker. 

> Waar? Kerk Denderwindeke, 
Edingsesteenweg 

> Uur? 14 uur tot 17.30 uur
> Wie? De Rolmopsen

4 februari   
Winterwandeling

> Wat? Winterwandeling  
(8 km) langs de trage wegen 
van Denderwindeke. 

> Waar? Kerk Denderwindeke, 
Edingsesteenweg 

> Uur? 14 uur tot 17 uur
> Wie? Gezinsbond  

Denderwindeke

8 februari  
themavergadering  
‘beleving van de  
mantelzorger dementie’

> Wat? Bijeenkomst van de 
praatgroep Dementie met als 
thema ‘beleving van de man-
telzorger’. Vooraf inschrijven 
gewenst. 

> Waar? Vergaderzaal oud 
stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove

> Uur? 14 uur tot 16 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

10 februari   
carnaval –  
Machtsoverdracht en 
carnavalsbanket 

> Wat? De burgemeester draagt 
de macht over aan Prins 
carnaval 2018. Aansluitend 
carnavalsbanket in ‘t Kellenhof.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove en  
’t Kellenhof, Edingsesteenweg 
Meerbeke

> Uur? 11.11 uur
> Wie? Karnavalraad

13 februari   
Workshop bloemschikken

> Wat? Maak je eigen groene 
werkstuk rond Valentijn. 
Vooraf inschrijven.

> Waar? Refter Gemeenteschool 
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120

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

Denderwindeke

14 februari   
voorleesuurtje carnaval  

> Wat? Carnaval in de stad! 
Voorleesuurtje met de leukste 
verhalen over verkleden, feest-
neuzen en confetti. 

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

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

14 februari   
carnavalsmasker  
knutselen

> Wat? Knutsel een mooi car-
navalsmasker in Speelodroom. 
Vooraf inschrijven! 

> Waar? Speelodroom,  
Bevrijdingslaan 9, Ninove

> Uur? 14 uur tot 15 uur
> Wie? Huis van het Kind
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14 februari   
carnaval - Bezoek  
Prins carnaval aan  
WZc klateringen 

> Wat? Prins Carnaval brengt een 
bezoek aan WZC Klateringen.

> Waar? WZC Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Karnavalraad

17 februari 
carnaval - kindercarnaval

> Wat? Kindercarnavalsstoet. 
Aansluitend circushow en ver-
kiezing Kinderprins en -prinses.

> Waar? Inschrijvingen stoet in 
cc De Plomblom, Graanmarkt 
12, Ninove. Circusshow in  
de circustent op het  
Dr. Hemerijcxkplein

> Uur? 12 uur tot 13.30 uur 
inschrijvingen, om 13.45 uur 
vertrek stoet

> Wie? Ridders in de Wortelorde

18 februari 
carnaval - publiciteits-
karavaan, carnavalsstoet 
en prijsuitreiking

> Wat? De publiciteitskaravaan 
vertrekt op de Koning Boude-
wijnlaan, aansluitend vertrekt 
de carnavalsstoet. Prijsafroe-
ping onder het tentendak op 
het Oudstrijdersplein om  
23 uur.

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? Vanaf 12 uur
> Wie? Stedelijke Feestcommis-

sie en Karnavalraad

19 februari 
carnaval -  
Maandagavondstoet en 
Gouden wortelworp

> Wat? Carnavalsstoet met om 
21.30 uur de Gouden wortel-
worp van op het balkon van 

het oud stadhuis en vanop het 
balkon van café Roosevelt.

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? Vanaf 19 uur
> Wie? Stedelijke Feestcommis-

sie en Karnavalraad

20 februari   
carnaval - sluiting

> Wat? Sluiting van carnaval 
van op het balkon van het 
oud stadhuis. Tussen 13 uur 
en 14 uur, gratis koffiekoeken. 
Wortelverbranding om 15.11 
uur aan Café Den Belleman.

> Waar? Oud stadhuis - Café 
Den Belleman

> Uur? Vanaf 12 uur

22 februari - 22 maart  
cursus ‘clovis, de eerste 
koning der Franken’

> Wat? Cursus ‘Clovis, de eerste 
koning der Franken’ –  
De geschiedenis en de mythe. 
Donderdag 22 feb., 1, 15 en  
22 maart.

> Waar? Polyvalente zaal  
cc De Plomblom, ingang via  
E. De Deynstraat, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 16.30 uur
> Wie? Davidsfonds Academie

24 februari   
Grootouderfeest 

> Wat? Verras je (groot)-ouders 
of een goede buur met deze 
namiddag voor 55-plussers. 

> Waar? Trefpunt Winnik,  
Bokkendries 9, Denderwindeke

> Uur? 14 uur tot 20 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwin-

deke 

24 februari   
omloop Het Nieuwsblad

> Wat? De 73e Omloop  
Het Nieuwsblad start opnieuw 
in Gent en komt voor het 
eerst aan in Meerbeke, aan 

de vroegere aankomst van de 
Ronde Van Vlaanderen!

> Waar? Aankomst Halsesteen-
weg, Meerbeke

> Uur? Eerste aankomst rond  
15 uur

> Wie? Flanders Classics

24 februari   
rond erato - Wim redant 
blikt vooruit op het  
wielerseizoen

> Wat? De bib brengt maan-
delijks leners en niet-leners 
samen rond haar collectie 
en het kunstwerk Erato, dat 
centraal staat in de bib.  
Deze maand blikt Wim  
Redant, sportjournalist bij  
Het Nieuwsblad vooruit op 
het wielerseizoen.

> Waar? Leescafé bib,  
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 11 uur
> Wie? Bib

24 februari   
koffiestop Broederlijk 
Delen 

> Wat? Iedereen welkom in 
de bib voor een kopje koffie 
tegen een vrije bijdrage t.v.v. 
Broederlijk Delen.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 9 uur tot 13 uur
> Wie? Bib i.s.m. stuurgroep 

Broederlijk Delen

25 februari   
omloop voor  
wielertoeristen 

> Wat? Op zaterdag 24 febru-
ari strijden de profs voor de 
bloemen in de Omloop Het 
Nieuwsblad, een dag later is 
het de beurt aan de  
wielertoeristen.

UitKaLenDer

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

Meer info

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

> Waar? Vertrek in Gent,  
’t Kuipke, Citadelpark (lange 
afstand) of in Ninove PTI,  
Centrumlaan (korte afstand).

> Uur? Gent: 8 uur tot 9 uur 
(123 km), Ninove: 8 uur tot  
10 uur (88 km) of 11 uur (62 km)

> Wie? Flanders Classics

25 februari   
chi Neng Qigong  
Workshop

> Wat? Kennismaking, opfrissing, 
verdieping van deze Chinese 
bewegingsleer.

> Waar? Straal en Geniet,  
Donkerstraat 21, Meerbeke

> Uur? 10 uur tot 17 uur
> Wie? Chi Neng Institute  

Belgium

25 februari   
eerlijk ontbijt Wereldwinkel

> Wat? Ontbijt met producten 
van de Wereldwinkel Ninove 
en Ninoofse producenten

> Waar? Zaal Pax, Appelterre 
Dorp 13, Appelterre

> Uur? Van 8 uur tot 11.30 uur
> Wie? Oxfam Wereldwinkel

27 februari   
lezing: "Moeder, waarom 
sparen wij?"

> Wat? De toekomst van de 
Euro. Lezing door Jan Smets, 
Gouverneur van de Nationale 
Bank van België.

> Waar? Zaal De Linde,  
Gemeentehuisstraat,  
Meerbeke 

> Uur? 20 uur tot 23 uur
> Wie? Davidsfonds Meerbeke



60 jaar huwelijk
Victor De Leeneer,  
geboren op 23 december 1934,
met Maria-Theresia Nuyts,  
geboren op 4 mei 1938.
Gehuwd op 28 februari 1958.
Wonend in Okegem.

GOUD
Van jong naar

De juiste kijk op uw vloer...

BRAKELSESTEENWEG 607
9400 NINOVE - VOORDE

TEL. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

BATIBOUW
CONDITIESt.e.m. 31-03-18

BLOEDAFNAMEKALENDER 

> dinsdag 27 februari: Appelterre, zaal Pax, Appelterre-Dorp 13
> woensdag 7 maart: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> vrijdag 9 maart: Meerbeke, Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42 
> vrijdag 16 maart: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

telkens van 18 uur tot 20.30 uur

> Meer info? www.rodekruis.be/afdeling/ninove/



     De badkamer van uw dromen is onze realiteit. 

Geniet nu al van
onze gouden
Batibouw deals!

Ten Beukenboom 18 Appelterre

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

www.paepens.be



Thuiskomen met Veronove-vloeren!

•	 4	verdiepingen	keuze
•	 Ruim	en	uniek	aanbod	

natuursteen	
•	 Volkeramische	tegels	in	

alle	maten
•	 Afdeling	cementtegels,	

Marokkaanse	zelliges,	
authentieke	terracot-
ta...

•	 XXL-tegels,	tegelparket	
•	 En	zoveel	meer...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

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








Kanaal Veronove

Geniet
ervan!


