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Op zoek naar kinderopvang?
Wens je onthaalouder te worden en 

woon je in Ninove-centrum?
Contacteer ons vrijblijvend!

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

www.landelijkekinderopvang.be
.

OPENDEURMAAND 2018
10/3/2018 t.e.m. 7/4/2018

Speciale voorwaarden bij aankoop nieuwe fiets  
tijdens deze dolle maand.

Proefrit met elektrische fiets mogelijk 
             Invoerder van Race-en MTB fietsen

Breng ons een bezoek op de “FIETSBEURS VLAANDEREN”
op 10 en 11/3/2018, Flora Hallen, Albrechtlaan 78a, 9300 AALST

             

FIETSSPECIAALZAAK VOORDE
BRAKELSESTEENWEG 566

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

Service is 
onze troef

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

Contacteer ons en vergelijk
Oplossingen voor particulieren

en bedrijven
•  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 • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

GEMEENTERAADS- 
ZITTINGEN
De volgende vergaderingen van  
de gemeenteraad vinden plaats op  
1 maart en 29 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 en  
op 26 en 27 maart telkens om  
19.30 uur en 20 uur. Deze vergaderin-
gen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA’S
De administratieve stadsdiensten  
zijn op Witte Donderdag 29 maart  
uitzonderlijk open van 13.30 uur  
tot 16.30 uur.
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INTERESSANT
4   Thuisloket

5   90 jaar Academie voor Muziek, Woord en Dans

6   Acties tegen leegstand van winkels

7   Meer groen in de stad

8   Het schoonste dialectwoord van (groot) Ninove

11   Maandklapper cc De Plomblom 

15   Sociaal Huis en Huis van het Kind in de steigers

16   Jeugdboekenmaand in de bib

17   Rond Erato

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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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.
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THUISLOKET
VRAAG THUIS JE ATTESTEN  
EN UITTREKSELS OP

Sinds februari kan je via het thuisloket 
op www.ninove.be zeven dagen op 

zeven, de klok rond, uittreksels of attesten 
aanvragen. Een paar muisklikken volstaan  
om online het document aan te vragen.  
De achterliggende software zorgt er voor dat 
je het juiste, digitaal ondertekend en rechts-
geldig document op een veilige manier in je 
mailbox ontvangt. Het enige wat je hiervoor 
nodig hebt, is een kaartlezer en de pincode 
van je eID.

Je vindt de knop ‘thuisloket’ op de startpagina 
van www.ninove.be .

Digitale documenten 
Heel wat documenten kan je aanvragen via 
het thuisloket en meteen ontvangen per mail, 
als je correct bent ingelogd: 

> attest van woonst
> attest van verblijf voor een huwelijk
> attest van adressenhistoriek
> attest van nationaliteit
> attest van verblijf en nationaliteit
> attest van wettelijke samenwoning
> attest samenstelling gezin
> attest van leven
> uittreksel bevolkingsregister
> afschrift akte van geboorte
> afschrift akte van huwelijk
> afschrift akte van overlijden
> uittreksel strafregister

Hoe aanmelden op  
www.ninove.be/thuisloket?
Meld je aan met:

> je eID kaart
> je pincode (een code van 4 cijfers die je 

meekrijgt als je je eID afhaalt)
> de juiste software om je eID te gebruiken. 

Die kan je gratis downloaden via https://eid.
belgium.be  

> een kaartlezer
- ingebouwde kaartlezer: sommige com-

puters en toetsenborden hebben een 
ingebouwde kaartlezer

- aparte kaartlezer. Je koopt deze in heel 
wat winkels.

Attesten  
grondgebiedzaken
De aanvraag voor vastgoedinformatie ver-
loopt ondertussen ook volledig digitaal, in de 
toekomst zal dit nog uitgebreid worden. Zo 
zal bv. het aanvragen van een bouwvergun-
ning of inname openbaar domein ook volledig 
digitaal verlopen.

Geen onnodige  
verplaatsingen meer
Vooraleer je te verplaatsen naar het stadhuis 
om bepaalde documenten aan te vragen, check 
je voortaan dus best eerst even het thuisloket. 
Wie weet bespaar je je zo een verplaatsing!    

Digitaal is
makkelijk en snel!
•  geen verplaatsing naar stadhuis
•  geen tijd verliezen in de wachtrij
•  24 uur op 24, 7 dagen op 7

Actie! Koop hier nu
een eID-kaartlezer
en betaal slechts € ….

Wij zijn
24 uur op 24
digitaal open

Wat kan je digitaal regelen?
•  attest gezinssamenstelling
•  attest van verblijf en nationaliteit
•  vul ik later nog aan

Meer info
dienst burgerzaken
burgerzaken@ninove.be 
054 31 32 58

Meer info
www.aquafin.be 
dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be 
054 31 32 83

Op 26 maart start aannemer Viabuild 
in opdracht van RioPAct en de stad 

met de werken in de Dreefstraat en Weg-
gevoerdenstraat in Ninove. Er worden werken 
uitgevoerd ter hoogte van de Graanmarkt, 
Dreefstraat, Weggevoerdenstraat en het 
Clement Behnplein. Deze werken zullen 1 jaar 
duren. Vanaf 5 maart zal de aannemer voorbe-
reidende verkenningssleuven aanleggen.

Website en nieuwsbrief
Op de website van Aquafin (www.aquafin.be - 
Mijn omgeving – NIV3026) kom je praktische 
info te weten over de aanvang en de vorderin-
gen van de werken, de planning, de fasering en 
de wegomleggingen. Als je graag op de hoogte 
blijft van de werken, kan je inschrijven 
op de nieuwsbrief. Dat kan via 
de knop ‘Volg dit project’ 
bovenaan de pagina. 

Infomarkt
Wil je meer weten over de werken? Kom dan 
op woensdag 14 maart tussen 16 uur en 
20 uur naar de infomarkt in jeugdcentrum 
De Kuip (Parklaan 1, Ninove)     

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN  
DREEFSTRAAT-WEGGEVOERDENSTRAAT
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STEDELIJKE ACADEMIE 
VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS 

WORDT 90... EN VIERT FEEST!
In 1928 werd in Ninove de muziekschool opgericht, met 70 ingeschreven 

leerlingen.  In 90 jaar tijd groeide ze uit tot de Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans, met zo’n 1.600 leerlingen in 2018, verspreid over 

4 gemeenten: Ninove, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal.  

Van klein naar groot
In de beginjaren kon je enkel de vakken no-
tenleer, zang, piano, viool en blaasspeeltuigen 
volgen in de gebouwen van de toenmalige 
gemeentelijke basisschool aan de Oude Kaai. 
Ondertussen groeide het aanbod tot zo’n 70 
vakken, van klassiek tot jazz, pop en rock, van 
blokfluit over accordeon of elektrische gitaar 
tot de unieke beiaard, toneel, creatief schrijven, 
klassieke en hedendaagse dans… 

Naast het opstarten van filialen in Meerbeke, 
Denderhoutem, Denderwindeke, Aspelare 
– Nederhasselt, en bijafdelingen in Haaltert 
Liedekerke en Roosdaal, was vooral de bouw 
van een splinternieuwe academie in Ninove 
een mijlpaal. Door deze nieuwbouw kon de 
academie uitgroeien tot een moderne school, 
met veel leslokalen, een repetitieruimte, een 
eigen schouwburgzaal,…  Het gebouw is 
helemaal aangepast aan de infrastructurele 
en akoestische noden van een hedendaags 
kunstonderwijs, en dient regelmatig als voor-
beeld voor andere steden met gelijkaardige 
bouwprojecten voor hun academie.

Afgestudeerde kleppers
Wist je dat er heel wat bekende namen in de 
muziek- en acteerwereld studeerden in de 
academie van Ninove? Zo liep acteur Werner 
De Smedt, bekend van de film De zaak Alz-
heimer en Dossier K, en tv-series zoals Flikken, 
Thuis, Familie, Wittekerke,… er school. Ook 
Luc De Clus, gitarist bij Wim De Craene, Dizzy 
Fingers en bij Irish coffee, leerde er samen met 
Jean Van der Schueren, tot vorig schooljaar 
leerkracht van de academie, de kneepjes van 
het muzikantenvak.  Arne Sunaert en Floris 
De Decker, Lennert Cobbaert en Bram Van 
Den Berghe van het bekende duo Bram en 
Lennert, Thijs De Clus, Amaryllis Temmerman, 
allemaal volgden ze les aan onze academie. 
Leerlinge Alexia Dhertoge-Martinez is een 
jong opkomend zangtalent. Zij schreef vorig 
schooljaar samen met haar leerkracht Krista 
De Kinder een lied als ode aan de slachtoffers 
van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. 
Leerling Victor Schollaert bracht in 2017 een 
cd uit met eigen geschreven nummers. 
Ook Seppe Cromphout en 
Luis De Vuyst, recent geselec-
teerd voor de cast van de 

musical Team U.P. van Ketnet en Studio 100, 
zijn jonge ‘producten’ van de academie. Er 
zullen er ongetwijfeld nog velen in hun voet-
sporen treden!

Toekomstuitdagingen
Vanaf volgend schooljaar kunnen kinderen 
van 6 jaar al naar de muziek-, woord- of dans-
academie. Momenteel werken de directeur en 
de leerkrachten volop aan de uitwerking van 
de nieuwe organisatiestructuur. De huidige 
opleidingen blijven bestaan maar zullen een 
nieuwe naam krijgen, nieuwe opleidingen zoals 
jazzdans, kleinkunst, musical of dj-vaardighe-
den behoren tot de mogelijkheden, wanneer 
de Vlaamse overheid hier de toelating voor 
geeft. Ook een nauwere samenwerking met 
het leerplichtonderwijs en met het socio-
culturele leven opent nieuwe deuren.
Een unieke kans, ook voor onze academie, om 
nog meer jongeren (én volwassenen) naar het 
kunstonderwijs te trekken.     

FEESTPROGRAMMA 
90 JAAR ACADEMIE
De Academie viert uitgebreid haar 90e verjaardag. Het hele jaar staat er 
heel wat op de agenda. Een overzicht: 

> 10 en 11 maart (14 uur, 16.30 uur en 19 uur, cc De Plomblom):  ‘90’ Totaal-
spektakel, een voorstelling door leerlingen en leerkrachten van de academie

> 24 maart (19 uur, kloosterkapel Zusters HH Harten): Orgelconcert 
‘Bach en zijn voorgangers’ door de leerlingen van de orgelklas

> 21 april (20 uur, voormalige Sint-Theresiakerk): Tribute to Toots, 
concert door Clarinet Choir opus 98 

> 3 en 4 mei (20 uur, Academiezaal): De Vrek – Molière, toneelvoor-
stelling door de leerlingen van Stef Danhieux         

> 4 mei (14 uur, Academiezaal): Blowin’ Away, concert door de blazer-
sensembles van de academie

> 5 mei (11 uur – GC Warande Liedekerke): Aperitiefconcert door 
het koperensemble en het koor 

> 23 september (15 uur - cc De Plomblom): Play-in 90, concert door 
een 90-koppig harmonieorkest van leerlingen van de academie en 
leden van harmonieën en fanfares uit Ninove, Haaltert en Roosdaal, 
voorafgegaan door repetitiesessies op 22 en 23 september

> Weekend van 17 en 18 november (cc De Plomblom en academie): 
Broodje Woord – jubileumeditie.

Meer info
Academie Muziek, Woord en Dans
academie.mwd@ninove.be 
054 33 47 25

Alle details over het feestprogramma 

lees je op www.academieninove.be 

en op facebook.
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Hiervoor worden twee 
premies en een solida-

riteitsbijdrage en leegstandstaks 
ingezet, start er een centrum-
manager en wordt er een vzw 
opgericht ter bevordering van de 
beleving en sfeer in het centrum 
van Ninove. Deze acties komen 
voort uit het strategisch com-
mercieel plan voor de detail-
handel. 

Shoppinggerelateerde 
acties in winkelcentrum

Een eerste aanzet om de winkel-
stad meer onder de aandacht te 
brengen zag je tijdens einde-
jaar. Verschillende diensten en 
externen werkten samen om een 
eindejaarsprogramma in elkaar 
te boksen met als doel meer 
shoppers naar de stad te lokken. 
Er waren optredens, een kermis, 
Ninove on Ice, een fel gesmaakte 
foto-actie, en tal van andere 
acties…. Ook in 2018 zal de stad 
volop inzitten op sfeer en beleving 
in haar winkelcentrum. 

Nieuwe vzw en  
centrummanager

Er wordt een nieuwe vzw 
opgericht die zal bestaan uit een 
samenwerking tussen de stad en 

haar handelaars. De vzw heeft als 
doel initiatieven te ontwikkelen 
die Ninove aantrekkelijker maken 
als shoppingstad. Hiervoor zullen 
zij de bestaande evenementen 
versterken en nieuwe acties 
uitwerken. De nieuwe centrum-
manager zal een centrale rol 
spelen in de organisatie van deze 
evenementen en wordt ook het 
eerste aanspreekpunt voor de 
handelaars.

Solidariteitsbijdrage

Handelaars betalen een solida-
riteitsbijdrage. De inkomsten 
van deze bijdrage zullen worden 
gebruikt voor het ondersteunen 
van de handelaars. De inkomsten 
zullen nl. terugvloeien naar de 
nieuwe vzw voor de organisatie 
van evenementen en promotio-
nele acties.

Binnen de kernwinkelgebie-
den wordt er met twee zones 
gewerkt. Zo zullen handelaars 
die zich bevinden in zone 1 
(de kernwinkelstraten) een 
hogere bijdrage betalen dan de 
handelaars in zone 2 (de aanpa-
lende winkelstraten waar het iets 
minder druk is). Verder wordt 
het tarief bepaald in functie van 
het aantal m² commerciële op-

pervlakte van de winkel. Kleine 
winkels zullen minder moeten 
betalen. Ook handelszaken met 
een winkelvloeroppervlakte vanaf 
400 m² buiten de afgebakende 
kernwinkelgebieden moeten een 
bijdrage betalen. De stimulerende 
initiatieven komen nl. niet alleen 
ten goede van de commerciële 
vestigingen in de kern.  

Belasting op leegstaande 
commerciële panden

De stad wil de leegstand van 
commerciële panden in haar 
kernwinkelgebieden ‘Centrum 
Ninove’ en ‘Rechteroever’ terug-
schroeven. Zij voert hiervoor een 
leegstandstaks in die zal worden 
betaald door eigenaars van han-
delspanden die langer dan  
1 jaar leegstaan. 

In januari werd er een leegstands-
register opgemaakt op basis van 
vaststellingen ter plaatse. Deze 
zullen op maandelijkse basis wor-
den herhaald. Indien de panden 
na 12 maanden nog steeds zijn 
opgenomen in het register, zullen 
eigenaars een leegstandstaks 
moeten betalen. Een leegstand-
staks is hét middel dat de stad 
kan hanteren om eigenaars van 
leegstaande winkelpanden te 
motiveren een marktconforme 
huurprijs te vragen.

Om de tarieven te bepalen, werd 
er gewerkt met twee zones. In 
zone 1 bedraagt het tarief 5.000 
euro na 1 jaar leegstand. In zone 
2 gaat het om 2.500 euro. Er zijn 
ook enkele vrijstellingen voor o.a. 
nieuwe zakelijke gerechtigden, 
voor renovatie, …  

Premie voor invulling van 
leegstaande commerciële 
panden: tot 10.000 euro

De stad voert ook enkele nieuwe 
premies in. Startende onderne-
mers en handelaars die verhuizen 
van buiten naar binnen het kern-
winkelgebied ‘Centrum Ninove’ 
of winkelgebied ‘Rechteroever’ én 
die een leegstaand handelspand 

innemen in deze winkelgebieden 
hebben recht op een premie. De 
stad wil zo haar lege winkelpan-
den invullen en de levensvatbaar-
heid van prille ondernemingen 
ondersteunen. 

Handelaars die zich vestigen in 
zone 1 kunnen een premie van 
10.000 euro aanvragen. Wanneer 
zij starten in zone 2 bedraagt de 
premie 7.500 euro. 

Er zijn wel enkele voorwaarden 
aan verbonden. Zo moet de 
ondernemer er zijn commerci-
ele activiteit minstens twee jaar 
uitoefenen. Als er geen twee jaar 
handelsactiviteit plaatsvindt, 
moet 50 procent van de premie 
worden terugbetaald.  De onder-
nemer of handelaar moet ook 
lid zijn van één van de handels-
verenigingen die actief zijn in 
het winkelgebied en deelnemen 
aan de kernversterkende acties, 
maatregelen en evenementen 
van de stad.

Premie voor de renovatie 
van handelspanden: tot 
7.500 euro

Handelaars of eigenaars van een 
handelspand in kernwinkelgebied 
‘Centrum’ of winkelgebied ‘Rech-
teroever’ die willen investeren in 
de voorgevel of de inrichting van 
hun pand, kunnen beroep doen 
op een renovatiepremie. Zo wil de 
stad eigenaars en handelaars van 
commerciële panden stimuleren 
hun handelszaak te verfraaien, 
wat voor een mooier beeld 
zorgt. De premie bestaat uit een 
tussenkomst in de kosten van 50 
procent, met een maximumbe-
drag van 7.500 euro voor gevel-
renovatie en -verfraaiing en een 
maximumbedrag van 5.000 euro 
voor renovatie en inrichting.

Dienst lokale economie 
helpt je verder

Heb je praktische vragen rond pre-
mies, ondersteuning, leegstaande 
panden, …? De dienst lokale eco-
nomie helpt je graag verder!    

STAD WIL 
WINKELGEBIEDEN 

AANTREKKELIJKER 
MAKEN

EN LEEGSTAND BESTRIJDEN

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

De stad wil winkelen aantrekkelijker maken voor 

shoppers en de leegstand in de handelskern bestrijden.
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Meer info
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

BESPAAR 20% OP  
JE ENERGIEFACTUUR!
DANKZIJ DE GROEPSAANKOOP DAK- EN 
SPOUWMUURISOLATIE I.S.M. DE STAD 

Door deze samenaan-
koop worden scher-

pere prijzen afgedwongen en een 
goede kwaliteit gegarandeerd. De 
actie loopt van 1 februari 2018 
tot en met 31 december 2018. 
Wie wil deelnemen kan zich in-
schrijven via www.energiegroeps-
aankoop.be/gebouwschil. 

Op maat van  
elk huis
Elk huis heeft zijn eigen unieke 
structuur. Na de inschrijving 
komt er dan ook een professional 
langs voor het bekijken van je 
woning. Hij maakt een offerte op 
maat van je woning voor dak- of 
spouwmuurisolatie of beide. 

Zou het niet fantastisch 

zijn om weer meer leven 

en kleur in het stadscen-

trum te brengen zodat 

kinderen vlakbij kunnen 

ravotten in het groen? En 

dit groen ook voor meer 

afkoeling kan zorgen? 

Bij hittepieken verandert 
onze dichtbebouwde 

omgeving door al het beton, 
asfalt en andere verharde op-
pervlaktes in echte hitte-eilanden, 
waar de temperatuur 7 tot 8 
graden hoger ligt dan op het 
platteland. In het landelijk gebied 
zorgen beken, weilanden en bos-
sen voor afkoeling in de zomer. 
Maar in steden ontbreekt dit 
groen vaak.

Stad doet  
inspanningen
De stad doet al inspanningen 
om meer groen te krijgen in het 
stadscentrum. Er komt dit jaar 
frisgroen bij in het stadscentrum 
en de stadsrand. In februari 
plantten we een ontmoetings-
boom in de groenzone tussen 
de Onderwijslaan en de Dender. 
Voor deze groenzone zal later dit 
jaar ook nog een inrichtingsplan 
worden opgemaakt waar de 
ontmoetingsboom een centrale 
plaats in zal krijgen. Ook bij de 
aanleg van de volkstuinsite (start 
in het late voorjaar) en de groene 
dierenbegraafplaats en natuurbe-
graafplaats (die er ook in het late 
voorjaar komen) zullen struiken, 
bomen en bloemenweides wor-
den aangelegd. 

Help jij ook mee? 
Dan steunt de stad 
jou!
Woon jij in het stadscentrum? 
Dan kan jij ook zelf zorgen voor 
wat meer ‘frisgroen’ in de stad. En 
de stad ondersteunt jou daarin. 
Zo geeft de stad een premie voor 
de aanleg van tegeltuintjes en 
voortuinstroken op stadseigen-
dom. Door het wegnemen van 
enkele tegels of die saaie kiezels 
kunnen tegen of langs de gevel 
allerlei mooie plantencombina-
ties zorgen voor veel aangenamer 
uitziende straten. De stad betaalt je 
een groot stuk van de kosten voor 
de aankoop van planten terug. 

De stad geeft ook een subsidie 
voor de aanleg van een extensief 
groendak op je woning. Een ex-

tensief groendak is een (plat) dak 
dat bedekt is met lavasteentjes 
waar vetplanten en kruiden in 
groeien. Dit zorgt voor het dem-
pen van de omgevingsgeluiden, 
het vertraagd afvoeren van water, 
een betere thermische isolatie 
in de zomer en de winter, en het 
beschermt de dakbedekking 
waardoor deze langer meegaat. 

Premieoverzicht

> aanplanting op stadseigen-
dom: 70% van de uitgaven 
voor de aanleg van een tegel-
tuin of een voortuinstrook

> aanleg groendak bij woning:  
31 euro per m² groendak

De aanvraagformulieren en de 
subsidiereglementen met alle 
voorwaarden voor het bekomen 
van een premie download je op 
www.ninove.be of vraag je bij de 
dienst leefmilieu.    

Energie wordt steeds duurder. Om de prijsstijgingen te 

counteren en tegelijk de opwarming van de aarde tegen 

te gaan is investeren in energiebesparende maatrege-

len een verstandige zet. SOLVA organiseert daarom 

een groepsaankoop voor dak- en spouwmuurisolatie in 

samenwerking met onze stad en vzw BEA.

Door de groepsactie is elke of-
ferte kwalitatief, scherp van prijs 
én gecheckt op correctheid door 
het onafhankelijke studiebureau 
Zero Emission Solutions. 
Ben je als deelnemer uiteindelijk 
tevreden over de offerte, dan 
gaan de werken van start. Vzw 
BEA volgt samen met Zero Emis-
sion Solutions de uitvoering van 
de maatregel(en) op. 

Infoavond
Meer weten? Kom dan op  
14 maart om  19.30 uur naar de 
infoavond in de Academie voor 
Muziek, Woord en Dans. Op deze 
infoavond wordt ook de moge-
lijkheid voor een energielening 
toegelicht. Tot eind 2018 neemt 
de stad de rentelasten voor zijn 
rekening!    

DE KLEUR VAN JOUW 
WOONOMGEVING: 
FRISGROEN!
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De voorbije weken 
schooiden we bij de 

Ninovieters naar welklinkende 
lokale dialectwoorden. (Berrevat? 
Palap? Skofferdaainen?) Meer dan 
200 woorden werden ingediend. 
(Lochtinck? Koöepoesjerau? 
Foesjel?). Uit die rijke oogst puur-
de een jury, samengesteld met 
leden van de erfgoedraad en de 
Werkgroep Dialectwoordenboek, 
een shortlist van tien woorden. 
(Sponsjketeirf? Bolje? Zjabberen?) 
Met die tien woorden starten 
we op 2 maart de verkiezing van 
het Schoonste Dialectwoord 
van (groot) Ninove. (Gozzeln? 
Kazjoebberiër? Pjeirestjeit?) 

De tien woorden worden be-
kendgemaakt op vrijdag 2 maart 
om 17 uur in de bib. Vanaf dan 
start de kiesstrijd.

Of wordt het toch  

pachakroet of 

malognegen?  

Vanaf 2 maart beslis 

je mee welk woord het 

wordt, want dan start 

de Kiezink van ’t Sjikste 

Woerd va (greut) Ninof!

Hoe neem je deel 
aan de verkiezing? 
Er zijn drie manieren. 

> Zoals bij de ‘echte’ verkiezin-
gen: met potlood en papier 
in een stemhokje! Er zijn twee 
stembureaus: in de bib (Graan-
markt) en in het stadhuis (Cen-
trumlaan). De stembureaus zijn 
open tijdens de openingsuren 
van bibliotheek en stadhuis. 
Vraag je stemformulier aan de 
balie, kleur het bolletje van je 
favoriete dialectwoord rood 
of blauw of groen en drop het 
formulier in de stembus.

> Digitaal: via de website van de 
stad. Surf naar het stemformu-
lier op www.ninove.be en klik 
je favoriete dialectwoord aan. 

PRONT, BEIREVOESJ OF KAILJN
WORDT DIT HET SCHOONSTE DIALECTWOORD VAN (GROOT) NINOVE?

DE SOKKEL IN DENDERWINDEKE
KATLEEN VINCK ZORGT VOOR ‘AANWAS’ AAN DE KERK
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Eind januari werd  
‘De Sokkel’, het mobiele 

kunstproject van de stad, over-
gebracht naar het oude kerkhof 
rondom de kerk van Denderwin-
deke. Het werk van Katleen Vinck 
reflecteert er over de vergankelijk-
heid van zowel natuur als mens.

De Antwerpse kunstenares Katleen 
Vinck is architecte van opleiding en 
duikt regelmatig op als scenografe. 

Geïnspireerd door de restanten 
van oude graven rondom de kerk, 
kneedde ze haar eigen sculptuur. 
Het werk verwijst zowel naar de vor-
mentaal van de zerken en tombes 
eromheen als naar (bunker-)archi-
tectuur, natuurlijke architectuur en 
grotachtige structuren, en hoe al die 
dingen op elkaar inwerken. 'Aanwas' 
heeft daardoor iets ondefinieerbaars 
en nodigt uit tot reflectie over leven, 
dood en vergankelijkheid.     

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

‘De Sokkel’ is een mobiel kunstproject van de stad. Af en toe verhuizen we de sokkel naar een nieuwe plek. 
Bij elke verhuis plaatst een andere kunstenaar een nieuw beeld op de sokkel. Tot de zomer te zien aan de kerk 
van Denderwindeke, Edingsesteenweg

© Katleen Vinck

> Mobiel: via ons rijdend stembu-
reau. Op zaterdag 24 en zondag 
25 maart gaat ons animatie-
team op trot. Het rijdend stem-
bureau duikt op waar het past 
(en waar er ‘begankenis’ is). Laat 
je verrassen en breng je stem 
uit terwijl je winkelt of voor het 
rode licht staat te wachten. 

Winnaar?
Tjoeken, zjim of askewiljt: de 
stembureaus gaan dicht op 
woensdagavond 4 april (16 uur 
in het stadhuis, 19 uur in de bib). 
Troetn, aiermarsjang of spettel’n: 
op zondag 22 april (erfgoeddag) 
om 16 uur maken we bekend wat 
het Schoonste Dialectwoord van 
(groot) Ninove is!

Hou de tussenstanden in het 
oog op onze facebookpagina of 
www.ninove.be.     
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Meer info
dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

Culturen leren 
kennen
In een gezellige marktsfeer kun-
nen Ninovieters kennis maken 
met de verschillende culturen en 
nationaliteiten in hun stad. In toffe 
workshops maak je kennis met 
allerlei culturen uit heel de wereld. 
Aan de eet-en drinkkraampjes kan 
je proeven van de culinaire diver-
siteit in Ninove. Op het centrale 
podium komen dans en muziek 
uit de hele wereld aan bod. 

Doe je mee?
De dienst integratie zoekt 
Ninovieters die het eten, kunst en 
kledij of de muziek uit hun cul-
tuur willen delen met de andere 
inwoners.  Kan jij goed koken, 
heb je een creatieve geest, zing je 
in een koor of dans je de pannen 
van het dak? Aarzel niet en kom 
naar de infoavond op woensdag 
21 maart om 19 uur in het oud 
stadhuis (Oudstijdersplein 6).    

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

STAD PLANT ONTMOETINGSBOOM 

Een paar maand geleden kreeg de stad van Ninovieter Ishaak 
Testelmans de vraag om een ontmoetingsboom aan te planten 

aan ’t Oeverstekske. Doel van de boom is om een ontmoetingsplaats te 
maken waar mensen tot rust kunnen komen of nieuwe mensen kunnen 
ontmoeten. Het stadsbestuur ging hier graag op in. Er werd dan ook een 
grote zomereik met een stamomtrek van ongeveer 40 cm aangeplant aan 
’t Oeverstekske. De boom kreeg een plaatsje in de groenzone tussen de 
parking van het H.H. Harteninstituut en de Dender.    

NINOMUNDO
ZET JOUW CULTUUR  
IN DE KIJKER

Kruis zaterdag 19 mei alvast aan je agenda. Dan kan je 

opnieuw naar NinoMundo, het multiculturele festival in 

centrum Ninove. De dienst integratie zoekt Ninovieters 

die hun cultuur in de kijker willen zetten. 

NINOOFSE STADSDICHTER 

‘IN IEPER FIELDS’
Op zaterdag 24 maart 

stelt Willie Verhegghe 
zijn nieuwe dichtbundel ‘Dode 
paarden Dode dichters‘ voor 
in ‘In Flanders Fields Museum’ 
(Ieper). In het kader van de 
100-jarige herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog chartert  
CultuurForum Ninove een bus.

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

Programma
> 14 uur: samenkomst aan de bibliotheek van Ninove (Graanmarkt); 

vertrek bus

> 15.30 uur: bezoek aan de tentoonstelling ‘Sporen van oorlog. De 
Archeologie van de Eerste Wereldoorlog’ (In Flanders Fields Museum) 

> 17.15 uur: voorstelling dichtbundel ‘Dode paarden Dode dichters’ 
(Willie Verhegghe), gevolgd door een receptie

> 20 uur: ‘Last post’ aan de Menenpoort (met kransneerlegging voor 
alle Dode Dichters van de Eerste Wereldoorlog)

> 20.45 uur: terugkeer naar Ninove

Praktisch
20 euro (bus + bezoek aan mu-
seum) via overschrijving op  
BE29 0017 1393 8264 met ver-
melding ‘Uitstap Ieper – aantal 
personen’.     

Meer info over de tentoonstel-
ling: www.inflandersfields.be
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Zin om samen met je vereniging, 
buurtcomité of een aantal vrienden 

een handje toe te steken om je buurt weer 
wat mooier en properder te maken? Je werkt 
niet enkel aan een beter en aangenamer leef-
milieu, je kan er nog een leuke geschenkbon 
aan overhouden ook!

Praktisch 
Kies zelf een straat of de omgeving die tussen 
17 en 31 maart zal opgeruimd worden en 
laat dit liefst vóór 12 maart weten aan de 
dienst leefmilieu. Geef zeker mee wie, wan-
neer, waar en eventueel met hoeveel mensen 

er zal opgeruimd worden.
Voor de deelnemers voorziet de stad gratis 
zwerfvuilzakken, fluo-vestjes, afvalgrijpers en 
handschoenen. Het opgeruimde zwerfvuil 
wordt opgehaald door de mensen van de 
technische dienst. 

Beloning
De stad geeft als beloning voor het mooie 
werk de deelnemers in groep een lekkere ont-
bijtkoek. Groepen van minstens 10 personen 
kunnen achteraf nog een mooie beloning 
krijgen. Voor een traject van minstens 1,5 kilo-
meter krijg je een geschenkbon van 50 euro, 

voor een traject van minimum 3 kilometer 
een geschenkbon van 100 euro! Het reglement 
en het aanvraagformulier krijg je bij de dienst 
leefmilieu.

Zin gekregen om van Ninove een mooiere en 
nettere stad te maken? Schrijf dan snel in bij 
de dienst leefmilieu!    

NINOVE 
FAIRTRADEGEMEENTE
WE ZIJN ER BIJNA

De kogel is door de kerk: het dossier om het logo van FairTrade-

Gemeente te behalen, is ingezonden! We geloven dat we 

voldoen aan de zes gevraagde criteria. Nu is het afwachten … 

We ontvangen normaal gezien eind april, begin mei het resultaat.

Fairtradecriteria
De campagne FairTradeGemeente is een sa-
menwerking tussen vier organisaties: 11.11.11, 
Oxfam Wereldwinkels, Vredeseilanden en 
Fairtrade Belgium. Om je gemeente/stad tot 
een FairTradeGemeente te mogen noemen, 
moet je voldoen aan 6 criteria:

> een geëngageerd gemeentebestuur
> overtuigde winkels en horeca
> deelnemende scholen, bedrijven en organi-

saties
> media-aandacht
> een enthousiaste trekkersgroep
> initiatieven rond lokale, duurzame voeding. 

Met hulp van de lokale 
handelaars en scholen
Heel wat lokale handelaars en horeca werden 
partner van de stad, om zo Ninove te helpen 
een FairTradeGemeente te worden. Deze Fair-
tradepartners verkopen Fairtradeproducten, 
zoals koffie, fruitsap, koekjes en chocolaatjes 
maar ook voetenbalsem en zeep. 

5-sterrengemeente
Eens we het logo van FairTrade-
Gemeente behaald hebben, mag 
het verhaal niet stoppen. We 
zullen ons blijven inzetten om 
lokale handelaars en Ninovieters te overtuigen 
van het nut van Fair Trade. We blijven door-
gaan tot we een 5-sterren FairTradeGemeente 
zijn. Hiervoor moeten we voldoen aan een 
aantal extra criteria. Zo moet bijvoorbeeld 
meer dan 25% van de inwoners bewust kiezen 
voor FairTrade en moet je Fairtradeambas-
sadeurs en -fans hebben. Eens het logo bin-
nengehaald, werken we verder om 5-sterren-
gemeente te worden!

Sluit je aan
Je kan je inschrijven als partner door een 
mail te sturen naar liesbet.vanhove@ninove.be 
of een telefoontje op gsm-nummer 
0476 96 29 50.    

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

BOEREN IN OEGANDA 
IN DE KIJKER

De lokale stuurgroep van Broederlijk Delen 
Ninove organiseert in maart acties rond het 
project ‘Boeren in Oeganda in de kijker’:

> 9 maart: provinciale open avond met  
Oegandese getuigen in Ledeberg

> 10 en 11 maart: verkoop van narcissen in 
centrum Ninove.

> 20 maart: koffiestop op de markt

LENTESCHOONMAAK 2018 
Genoeg van al dat zwerfvuil langs de weg?  

Doe mee aan de lenteschoonmaak tussen 17 en 31 maart. 

Meer info
dienst ontwikkelingssamenwerking
liesbet.vanhove@ninove.be 
0476 96 29 50

Lokale handelaars die Fairtradepartners werden

Oxfam Wereldwinkel, Colruyt, Hypermarkt Carrefour,  
Delhaize, Bioshop Ninove, Gezondheidswinkel, imkerhuis 
Van Ongeval, apotheek Bourguignon, kapper AD haute  
Coiffure, schoonheidssalon Elfi, patisserie Jan Andries,  
ABC Drukkerij, Heilig Harten Instituut (secundair onderwijs), 
restaurant ’t Sleutelgat, B&B Paellepelhoeve, café  
’t Leetvermaak, restaurant Casa Buscemi.
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DE PLOMBLOM

za O3.O3.2O18
zo O4.O3.2O18
KIDZ & CO
DANSVOORSTELLING
O479 97 14 43

wo O7.O3.2O18 
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME
O54 33 85 39

za 1O.O3.2O18 
STED. ACADEMIE  
9O JAAR ACADEMIE
O54 33 47 25

 

za 17.O3.2O18 
JEROEN EVENTS  
GUIDO BELCANTO –  
LIEFDE & DEVOTIE
JEROENEVENTS@
TELENET.BE 
O486 99 61 56

ZA 24.O3.2O18
JEROEN EVENTS
NICOLAS ARNST 
(GOOCHELAAR) - ECHT
JEROENEVENTS@
TELENET.BE 
O486 99 61 56

za 31.O3.2O18
zo O1.O4.2O18 
I MOVE
DANSVOORSTELLING
WWW.IMOVESTUDIO.BE

DE LINDE

vr O9.O3.2O18
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME
O54 33 85 39

STEDELIJKE 
ACADEMIE VOOR 
MUZIEK, WOORD 
EN DANS

zo 25.O3.2O18
SINT CECILIA 
MEERBEKE 
CONCERT
O54 33 46 23

do O1.O3.2O18 Muziek 
TRIO JORIS, PADUART & QUENTIN

vr O2.O3.2O18 Amusement
JAN JAAP VAN DER WAL
SCHOON 

wo 14.O3.2O18 Theater 
NICO STURM & JONAS VAN GEEL 
Gisteren was het geweldig!

vr 16.O3.2O18 Muziek
EEN ECHTE NINOOFSE ODE AAN 60 JAAR BELPOP
Vive la Belgique

di 20.O3.2O18 Film 
PERFETTI SCONOSCUTI

do 22.O3.2O18 Familievoorstelling 
THEATER STAP
De Wereld (8+)

vr 23.O3.2O18 Muziek 
MIRA
Plaats 

UITVERKOCHT

M A A N D K L A P P E R
M A A R T ’ 1 8

LIESBETH RENNEBOOG

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



TRIO
JORIS, PADUART
& QUENTIN

do O1 O3
2O.OO UUR

Ivan Paduart & Quentin Dujardin ontmoet-
ten elkaar voor het eerst in 2004. Een jaar 
later verscheen Vivre, waarop beide muzi-
kanten voor het eerst samen te horen waren. 
Paduart heeft in de loop der tijden al tien-
tallen albums opgenomen, aan verschillende 
projecten (o.a. rond Burt Bacharach en Michel 
Herr) meegewerkt. 
Gitarist/componist/producer Dujardin 
ontdekte op jonge leeftijd de Belgische jaz-
zgitarist Philip Catherine, waarna ook hij 
een muzikale carrière met erg diverse paden 
(wereld, jazz, klassiek,..) ambieerde. Quentin 
Dujardin is een rastalent op gitaar. Toots 
Thielemans zei over Dujardin dat hij een reve-
latie was. Twee toptalenten dus die samen 
met een fantastische band het heerlijke jaz-
zalbum Catharsis uitbrengen. 

Op Catharsis worden Paduart en Dujardin 
bijgestaan door topmuzikanten zoals trom-
pettist Bert Joris, bassist Richard Bona, 
werelddrummer Manu Katché en tenslotte 
mondharmonicaspeler Olivier Kerr Ourio. 
Een ensemble dat probleemloos op de interna-
tionale jazzscène overeind blijft. En datzelfde 
geldt ook voor het nagelnieuwe, memorabele 
album dat van een érg hoog niveau is.

Live zal de muziek gebracht worden door het 
trio Bert Joris (trompet), Ivan Paduart (piano) 
en Quentin Dujardin (gitaar). 

www.quentindujardin.com

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

Gisteren was het geweldig! is de liefdevolle 
clash tussen kompanen Nico Sturm en Jonas 
Van Geel. Een ode aan de vriendschap, een 
botvieren van hun liefde voor de oude revue, 
een onderzoek naar de kracht van een duo: 
hoe kunnen twee mensen een leven lang 
elkaar lief hebben en vrolijk blijven… 

Gisteren was het geweldig! doet gouden duo’s 
zoals De Woodpeckers, Snip en Snap, Peppi 
en Kokki, Siegfried en Roy en Simon and 
Garfunkel herleven in een zoektocht naar de 
oorsprong, de evolutie en de kracht van de 
lach, tot op de dag van vandaag. Kan een lach 
de wereld mooier maken (of zelfs redden?) 
Blijf je je hele leven lang lachen, wat er ook 
gebeurt… of luister je beter al eens naar het 
geluid van de stilte…?

Gisteren was het geweldig! belooft een gou-
deerlijke, warme, ontroerende avond te 
worden, in een minutieus gebouwd decor, 
met normaal gezien onvergetelijke nummers, 
en zelfuitgevoerde pogingen tot stunts…

Wij zullen er alvast zijn… nu u nog!

Tekst/concept/spel: Nico Sturm & Jonas Van 
Geel
Muziek: Antoon Offeciers
Decor: Kristof Oosterlynck
Regie: Frank Van Passel

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

Na het overweldigende succes van Moeders 
Mooisten in 2015 brengen Lennert Cobbaert, 
Thijs De Clus, Tim Toegaert en Bram Van Den 
Berghe een nieuw programma, speciaal voor 
cultuurcentrum de Plomblom.

Voor Vive La Belgique laten ze hun vaders thuis 
en zochten ze naar nieuw jong, Ninoofs bloed 
om hen te vergezellen. Dit vonden ze bij Jan 
De Rauw, Saartje Schoup en Marie Woods.
Samen zijn ze gaan grasduinen in ons rijke 
Belpoparchief en gaan ze op zoek naar de 
grootste Belgische nummer 1 hits allertijden 
en de soms vergeten parels die tot ver in het 
buitenland scoorden in de hitparades. Deze 
avond wordt een échte, maar vooral oprechte 
Ninoofse ode aan 6 decennia Belpop. 

Van Adamo tot Tura, van Deus tot Brel, van 
Daan tot Sœur Sourire en zoveel meer zal op 
deze avond passeren.

Vive La Belgique, een chauvinistische avond vol 
sterke liedjes, voor jong en oud.

Zang en gitaren: Thijs De Clus, Tim Toegaert, 
Bram Van Den Berghe, Lennert Cobbaert, Jan 
De Rauw  
Zang: Marie Woods en Saartje Schoup 
Drums: Laurens Deschutter  
Keys: Pieter Goossens
Bas: Stijn Tondeleir

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
VP: € 11,20
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NICO STURM & 
JONAS VAN GEEL VIVE LA BELGIQUE 

Gisteren was
het geweldig!

Een echte
Ninoofse
ode aan
60 jaar Belpop 
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SCHOON

JAN JAAP VAN DER WAL

vr O2 O3
2O.OO UUR

Een man staat op van een bank in het park en 
trekt eropuit.
Het is het begin van een merkwaardige tocht, 
een reis op leven en dood, waarin bijzondere 
mensen samenkomen.
Er is de kleine man die bijna niemand opmerkt, 
de ober met excellente koffie, en er is het 
meisje Haja dat van ver komt.
Er is ook een zon waar iedereen naar komt kij-
ken en er is een gebeurtenis die zo ongelooflijk 
is dat ze zelfs voor wie erbij was onwerkelijk 
lijkt.
In 2015 maakte Theater Stap De Bank. De Bank 
gaat over een gesloten man in een verstild 
leven die naar de wereld kijkt en ziet hoe alles 
leeft en voorbijgaat. De voorstelling werd 
geselecteerd voor Het Theaterfestival.
Paul Verrept schreef een vervolg op De Bank. 
In De Wereld is dezelfde man er nog, alsof er 
niets veranderd is. Tot hij beslist te vertrek-
ken. Samen vormen De Bank en De Wereld een 
tweeluik over een moedige zoektocht naar 
geluk.
Opnieuw delen Luc Nuyens en Frank Dierens 
de scène met de Stapspelers. De Wereld is een 
verhaal van ontmoetingen, van mensen die al 
snel niet meer zonder elkaar kunnen.

Concept, regie en spel: Frank Dierens en Luc 
Nuyens
Spelers van Theater Stap: Guy Dirken, Jan Goris, 
Daan Hutten, Hazina Kenis, Luc Loots, Jelle 
Palmaerts, Leen Teunkens, Anke Verwaest, 
Gitte Wens
Livemuziek: Steven De bruyn en Tsubasa Hori
Scenografie en licht: Stef Stessel
Kostuums: Lieve Pynoo
Tekst: Paul Verrept

Enkele recensies die verschenen over De 
Bank:

Eind 2016 kwam het vierde album van Mira uit, 
getiteld Plaats.
Na vijf jaar afwezigheid nam Mira overtuigen-
der dan ooit weer haar plaats in aan de piano 
en op het podium. Breekbaar én krachtig, soms 
speels en cabaretesk, altijd indringend en 
oprecht.
Tien jaar na In De Fleur blinkt ze nog steeds uit 
in spitsvondige teksten en bitterzoete melo-
dieën. De melancholische single Enkel Glas 
werd meteen door de radio opgepikt, en door 
pers en publiek tot instant klassieker gebom-
bardeerd. Ook singles De Buren en Afslag 
waren nadien op de radio te horen.
Mira neemt voor deze theatertour plaats 
aan de vleugelpiano. Ze laat zich omringen 
door twee jonge, ravissante topmuzikanten; 
Anneleen Boehme (contrabas, zang) en Juno 
Kerstens (cello, zang). Een uitgepuurde akoes-

THEATER STAP

MIRA 
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De Wereld

Plaats
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“De spelers van Theater Stap hebben een bij-
zondere uitstraling en weten je te raken in 
hun eenvoud, in hun direct theater dat op dat 
moment realiteit is. Een warme voorstelling 
met een aangenaam ritme van puur grappige 
momenten en scènes met een diepere laag.” 
(Tuur Devens - De Bond)

“Pure ontroering; De Bank is Stap op zijn 
knapst” (Wouter Hillaert -  De Standaard)

www.theaterstap.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 1O,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00 ∙ GEZINSBOND:
€ 8,00/€ 4,00 / VP: € 9,00

tische bezetting die recht naar het hart gaat en 
heel wat sterren scoorde.       

De pers over Plaats: 
“Mira blinkt uit in spitsvondige teksten.” (DE 
STANDAARD **** n.a.v. release-concert AB)

“Plaats gaat over verlaat volwassen worden en 
het verlies van het idee dat er zekerheden zijn 
in het leven. Eén ding is echter zeker: Plaats is 
een prachtalbum.” (CUTTING EDGE *****)

“Met teksten die, ondanks de grote gevoelens, 
niet melig klinken maar raken. Met haast uitge-
puurde poëzie die voldoende universeel is om 
herkenbaar te zijn en tegelijk concreet genoeg 
om pijn te doen.” (HET NIEUWSBLAD ***)

www.mira-online.be

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

PERFETTI
SCONOSCUTI
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Een groep vrienden komt samen voor 
een gezamenlijk diner. Tijdens het voor-
gerecht komt het gesprek op een vrouw 
die haar man op overspel betrapte toen 
ze in zijn smartphone compromitteren-
de boodschappen aantrof. Eva stelt jolig 
voor dat iedereen zijn mobieltje op tafel 
legt en dat ze alle binnenkomende te-
lefoontjes en berichtjes die avond met 
elkaar zullen delen. Ze hebben als goede 
vrienden toch niets voor elkaar te ver-
bergen?

Regisseur: Paolo Genovese
Acteurs: Marco Giallini, Anna Foglietta e.a. 

Italië – Drama/Komedie – 2016
97 minuten

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



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

SPREKEN VOOR GROEP

Ben je lid van het oudercomité? Voorzitter van de 
ping-pongclub? Zetel je als vrijwilliger in een Gemeentelijke 
adviesraad? Moet je af en toe het woord voeren op een ver-
gadering? Op deze korte training spring je in een spreekbad. 
Een paar inzichten en handvatten helpen je om de oefenin-
gen vlot af te werken en je spreekangst te overwinnen. Door 
opbouwende feedback en persoonlijke tips leer je hoe je je 
daarna nog verder kunt bekwamen.

DATUM: 4 sessies: woensdag 7, 14, 21 en 28 maart 2018 van 
9.30 uur tot 12.00 uur
PRIJZEN:€ 40,00 (standaard), € 8,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Sonja Focketyn
PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
INFO EN INSCHRIJVINGEN:via www.vormingplus-vlad.be 

MEDITATIEF BOOGSCHIETEN

Bereik je doel op een zenvolle manier Bij meditatief boog-
schieten is geen speciale kracht of vaardigheid nodig en er 
is geen competitie. Bewustwording is belangrijker dan in de 
roos schieten. We zijn totaal aanwezig bij iedere handeling en 
tegelijk onbezorgd over het resultaat. Ieder schot brengt de 
boogschutter dichter bij het échte doel: ontspannen en open 
aandacht voor wat zich in het ‘nu’aanbiedt. Een belevenis die 
nog lang kan natrillen... Dr. Lieven Ostyn – geïnspireerd door 
Zen - ontwikkelde meditatief boogschieten.

DATUM: 1 sessie: zaterdag 24 maart 2018 van 10.00 uur tot 
17.00 uur
PRIJZEN:€ 39,00 (standaard), € 12,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Lieven Ostyn
PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang vergaderlo-
kalen via de Edmond De Deynstraat)
INFO EN INSCHRIJVINGEN:via www.vormingplus-vlad.be 

VORMINGENO32O18
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SOCIAAL HUIS EN 
HUIS VAN HET KIND 
IN DE STEIGERS
Waar nu het OCMW-gebouw De Cooman staat 

(in de Burchtstraat in Ninove), verrijst binnenkort 

een nieuw gebouw. 

Sociale diensten 
onder 1 dak
Eind januari verschenen de eerste 
dranghekkens aan de parking 
naast de serviceflats en voor het 
huidige OCMW-gebouw De 
Cooman. Dit wordt het decor 
van de komende maanden waar-
achter de fysieke realisatie van 
een Sociaal Huis en Huis van het 
Kind en 10 sociale service flats 
zal plaatsvinden. Op deze plek 
zullen alle sociale diensten van de 
stad en het OCMW gecentrali-
seerd worden, samen met andere 
sociale organisaties als Leerpunt 
en PWA. Daarnaast zullen er ook 
heel wat zitdagen zijn van VDAB, 
de rijksdienst voor pensioenen, 
het vrijwilligersloket, Agentschap 
Integratie en Inburgering.
Zo hoeft een burger met een 
vraag om hulp of informatie maar 
naar één plaats te gaan om snel 
de gepaste hulp te krijgen.

Huis van het Kind 
en serviceflats
Ook het Huis van het Kind krijgt 
een plaats in het nieuwe gebouw. 
Ninove heeft een erkend Huis 
van het Kind (waarvoor de stad 

jaarlijks subsidie ontvangt) maar 
nog geen fysieke plek voor dit 
Huis van het Kind. Met de bouw 
van dit nieuwe gebouw zal er ein-
delijk ook letterlijk een ‘Huis’ van 
het Kind zijn, waar alle diensten 
die actief zijn rond kindbeleid een 
plaats vinden. Ook Speelodroom, 
de uitleenplek voor speelgoed 
aan de Bevrijdingslaan, zal naar 
daar verhuizen. 

Er komen ook 10 sociale service-
flats in hetzelfde gebouw op de 
tweede en derde verdieping. 

Het nieuwe gebouw zou operati-
oneel zijn begin 2020.

Bereikbaarheid 
OCMW-gebouw
Sinds begin januari is het gebouw 
De Cooman (OCMW en sociale 
appartementen) enkel toeganke-
lijk via de toegang Burchtstraat 
50. Er verdwenen een aantal 
parkeerplaatsen om veiligheids-
redenen, maar er blijft nog heel 
wat ruimte over op de bestaande 
parking.    

Meer info
Sociaal Huis      
sociaal.huis@ocmw.ninove.be 
054 51 53 74

Meer info
uitpascoördinator
uitpas@ninove.be
054 31 32 86

UITPUNTEN  
GESPAARD?  
RUIL ZE OM!  
Je kan je gespaarde UiTpunten op verschil-
lende plaatsen in Ninove omruilen. Een 
greep uit het aanbod: 

3 UiTpunten
> kop koffie in praatcafé  

’t Contact
> set van 2 incredible foams in 

Speelodroom.

5 UiTpunten
> sporthanddoek in opbergzakje 

in de sporthal
> filmvoorstelling ‘Perfetti scono-

scuti’ op 20 maart om 14 uur 
of 20 uur in cc De Plomblom 

> gratis zwembeurt in de dal-
uren.

10 UiTpunten
> jongleerbord inclusief stokje in 

het oud stadhuis
> boek ‘Van Saene. De emotie 

en het metier’ van Erik De 
Schrijver in het oud stadhuis

> Maandag Verwendag in de bib 
met Michiel Hendryckx -  
‘Het verlangen naar Frankrijk’ 
op 5 maart om 20 uur.

15 UiTpunten
> concert MIRA theatertournee 

‘Plaats’ op 23 maart om 20 uur 
in cc De Plomblom.

Alle ruilvoordelen zijn verkrijgbaar tot 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.    

DENDER

LENTEKNUTSELEN IN 
SPEELODROOM

Tijd voor de lente! Op woensdag 7 maart maak je van 14 uur 
tot 15 uur je handen lekker vuil en knutsel je mannetjes met 

groen haar!
Wil je graag komen knutselen, dan schrijf je je best tijdig in want de 
plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
speelotheek@ninove.be of bellen naar 0474 49 00 23 of vooraf langs te 
komen in de speelotheek. Vermeld zeker het aantal kinderen en leeftijd 
van de kinderen. Minstens één van de ouders moet aanwezig zijn in de 
speelotheek om toezicht te houden op het kind.

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

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

Meer info? Huis van het Kind,  
huisvanhetkind@ninove.be,  
054 31 32 45, 0477 98 15 45
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Vrijdag 2 maart  
van 20 uur tot 22 uur

Lezing door volkssterrenwacht Mira: 
Tussen sterren en planeten, onze 
unieke plaats in het grote heelal 

Onze planeet is een gigantische bol. Ze is 
zo groot dat wanneer je aan de evenaar een 
koord rond de aarde wil knopen, je wel  
40.000 km touw nodig hebt! Maar is de aarde 
wel zo reusachtig in vergelijking met andere 
planeten, manen en onze zon? En wat is 
eigenlijk het verschil tussen een planeet, een 
maan en een ster? 

Ook nieuwsgierig naar de wereld van de ster-
ren? Volkssterrenwacht Mira laat je je eerste 
stappen in de sterrenkunde zetten. Tijdens 
deze lezing voor jong en oud ontdek je meer 
over onze mooie planeet en het heelal waarin 
ze zweeft. 

> 8 tot 108 jaar, 3 euro (1,50 euro UiTPAS 
aan kansentarief), reserveer via  
bib@ninove.be 

EUREKA! 
WETENSCHAP & 
TECHNIEK
JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB

Maart is jeugdboekenmaand. In de 

bib. staan de mooiste kinderboeken 

in de kijker en zijn er leuke activi-

teiten.  BibArt (de bibliotheken van 

Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, 

Lede en Ninove) maakte een pro-

gramma rond sterrenkunde. Kom 

naar de bib en ontpop je tot een 

echte astronoom!

PROGRAMMA

BOEKENTIPS
In de jeugdbib vind je de boeken rond het 
thema wetenschap & techniek. Doe vooraf 
inspiratie op via www.jeugdboekenweek.be 
of op https://ninove.bibliotheek.be. 

Wetenschap en techniek, dat is 
sterrenkunde. Nieuwsgierig zijn, 

dromen over andere planeten. Willen weten. 
Zoeken. Kijken. Iets proberen. Uitvinden. Ont-
werpen. Mislukken. Opnieuw proberen. Eureka 
is het feestje dat daarbij hoort.

Woensdag 14 maart  
van 14 uur tot 17 uur 

Workshop: Bouw je eigen raket 

Word astronaut en maak je eigen raket tijdens 
deze workshop van JCW vzw! We beginnen 
met een echte astronautentraining: je komt 
meer te weten over de stand van de planeten, 
leert de verschillende onderdelen van een 
spaceshuttle en ontdekt wat het betekent om 
in de ruimte te leven. Daarna is het tijd om 
jouw raket te bouwen én te lanceren! Haalt de 
jouwe het tot aan de maan?

> Voor kinderen tussen 6 en 10 jaar, 3 euro 
(1,50 euro UiTPAS aan kansentarief), 
reserveer via bib@ninove.be

Zaterdag 17 maart  
om 10.30 uur

Voorleesuurtje: Wetenschap  
& Techniek

Het voorleesuurtje staat deze maand uiteraard 
in het teken van Wetenschap & Techniek. 
Studenten Lager Onderwijs van de Odisee Ho-
geschool Aalst verwennen de kinderen tijdens 
dit voorleesuurtje met de mooiste verhalen 
over sterren en planeten. Alle luisterkampioe-
nen zijn welkom!

> Voor kinderen van 4 tot 8 jaar, gratis, 
reserveer via bib@ninove.be 

26 maart t.e.m. 31 maart  
tijdens de openingsuren van de bib

Astronaut voor de lens: fotoshoot in 
de ruimte

Wou je altijd al zweven door de ruimte? Voor 
ons green screen word jij een echte astronaut! 
Duik in onze verkleedkoffer en neem plaats 
voor ons groene scherm; wij schieten je zo de 
ruimte in.

> Voor iedereen van 0 tot 99 jaar, gratis. Je 
hoeft niet in te schrijven. Kom gewoon 
langs tijdens de openingsuren.

De hele maand maart  
tijdens de openingsuren van de bib

EUREKA!: Expo Academie  
Beeldende Kunst

Leerlingen van 6 tot 18 jaar van de Academie 
voor Beeldende Kunst stellen werken tentoon 
vol techniek en wetenschap. Ze vinden machi-
nes uit, onderzoeken het gps-systeem van de 
duif, fantaseren over het verdwenen Atlantis 
en tekenen het 'eurekagevoel'. 

De hele maand maart  
tijdens de openingsuren van de bib

Wedstrijd: Raketpret met  
wegwerpmaterialen 

De bib daagt alle kinderen uit om zelf een 
raket te maken met wegwerpmaterialen. Haal 
je knutselspullen boven en verzin je eigen 
gekke raket! Alles kan, zolang je knutsel-
werk maar in 3D is. Denk aan het milieu en 
gebruik wegwerpmaterialen zoals lege flessen, 
gebruikte doppen,... Misschien kan je wel 
inspiratie komen opdoen op onze workshop 
op 14 maart. De hele maand maart kan je je 
raket binnen brengen in de bib. Wij stellen ze 
tentoon. De origineelste raketten belonen we 
met een toegangsticket voor Technopolis.

> Voor alle kinderen tot 12 jaar. Laat bij 
het binnenbrengen van je raket je  
gegevens achter!    
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Meer info
bib
bib@ninove.be  
054 32 40 04

ROND ERATO

DE ZATERDAGEN  
VAN DE BIB 

Elke laatste zaterdag van de maand verzamel 
je in de bib ‘Rond Erato’ voor een gratis activi-
teit waar de bib de collectie en de bezoekers 
met mekaar wil verbinden. 

Geworteld in de bib

Zaterdag 31 maart om 11 uur

Voorjaar. Tijd om de handen uit de mouwen 
te steken en de tuin klaar te maken. Ook in 
Ninove zijn er veel groene vingers. Dat merken 
we in de bib aan de uitleencijfers van onze 
huis- en tuinboeken. Een professional vertelt hoe 
je het perfecte voorjaar in en rond je huis plant.

> Gratis. Reserveren is niet nodig. 

BIBLAB NINOVE:  
DENK MEE OVER DE BIB 
VAN MORGEN 

In 2017 ging de bib in dialoog met haar 
gebruikers, met de bedoeling een toekomst-
visie voor de bib in onze stad uit te schrijven. 
In januari van dit jaar kregen ook alle politici 
in de stad vragen over de bib voorgescho-
teld. Naast het onderwijs, wil de bib ook alle 
niet-gebruikers enkele vragen stellen. Kom je 
op dit moment niet naar de bib, maar wil je 
graag je mening geven? Surf dan naar 
www.ninove.be/biblabninove. 

PLAY-TIME IN  
DE PAASVAKANTIE!

Kom naar speelplein Karrot voor een 

vakantie vol fun en speelplezier!

De monitoren zorgen voor een leuk 
en afwisselend programma met 

knutselen, spelen, zwemmen, ravotten, sjotten, 
… Jij komt toch ook!?

> Voor wie? Kinderen en jongeren tussen  
6 en 14 jaar.

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove

> Wanneer? Dinsdag 3 april tot en met 
vrijdag 13 april van 8 uur tot 17 uur

> Prijs? 4 euro per dag of 2 euro per halve dag  
(+ apart tarief voor UiTPAShouders aan 
kansentarief)

> Wat krijg je? Verzekering, drankje, vieruur-
tje en begeleiding

> Wat meebrengen? lunchpakket, aange-
paste kledij en je goed humeur!

Voor- en naopvang zijn mogelijk via IBO  
’t Kadeeken. Inschrijven is echter verplicht.

Inschrijven kan online via www.jeugdninove.be/
speelplein of aan de balie van de jeugddienst. 
Betaling via beurtenkaart, enkel aan de balie 
van de jeugddienst verkrijgbaar.    

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

PAASEIERENRAAP 

Kinderen tot 12 jaar kunnen op woensdag 28 
maart van 14 uur tot 16 uur paaseitjes rapen 
in IBO ‘t Kadeeken, Parklaan 13A. Zij moeten 
vergezeld zijn van een volwassene (max. 4 
kinderen per volwassen begeleider).

> 14 uur – 15 uur: paaseieren rapen in aan-
wezigheid van de paashaas. Je kan ook met 
de paashaas op de foto.

> 15 uur – 16 uur: bij een hapje en drankje 
maak je kennis maken met de buiten-
schoolse kinderopvang, de infrastructuur en 
het coördinerend en begeleidend personeel.

De activiteit is gratis, maar vooraf inschrijven 
is verplicht. Schrijf in via ibo@ninove.be, 054 
34 23 02, of in het IBO zelf. Vermeld je naam, 
het aantal kinderen en het aantal volwassenen 
die naar de Paaseierenraap komen.

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

MAANDAG VERWENDAG
De bib organiseert in 2018 op maandag le-
zingen over reizen en de wereld zien. Door de 
ogen van lokale globetrotters, maar ook door 
klasbakken van journalisten en fotografen, bij 
een hapje en een drankje in het thema.

Michiel Hendryckx:  
Het verlangen naar Frankrijk

Maandag 5 maart, 20 uur

Michiel Hendryckx is niet alleen een bekende 
fotograaf, maar ook schrijver en een mediafi-
guur. Hij was samen met Wim Opbrouck en 
Jean Blaute te zien in ‘De bende van Wim’ en 
zijn reisreportage ‘Het Bourgondisch complot’. 
Maar we kennen hem vooral als begenadigd 
fotograaf, tot voor kort voor De Standaard.
Begin 2017 was zijn tentoonstelling ‘Het 
verlangen naar Frankrijk’ te zien en te bewon-
deren in de Gentse Sint-Baafsabdij. Samen 
met deze tentoonstelling kwam ook het 
gelijknamige boek uit. Hij noemt dit boek ‘een 
schaamteloze liefdesverklaring aan Frankrijk’.
“Voor de ganse wereld is Frankrijk de hemel 
op aarde. Alleen de Fransen zelf zien het niet. 
Het malcontent zijn is nationale sport. Het 
is in Frankrijk altijd te koud, te heet, te nat 
of te droog. En vooral nooit genoeg. Als ik 
thuiskom in mijn Frans dorp, heb ik sinds 
jaren de balorige gewoonte om vanuit mijn 
slaapkamerraamluid ‘Vive la France!’ te roepen. 
Zo kennen mijn buren me ondertussen. Ze 
vinden mijn hartenkreet aardig. Alleen geloven 
ze niet dat het van harte is.”

Op 5 maart stelt hij zijn boek voor in de bib.

> 5 euro (1,50 euro UiTPAS aan  
kansentarief), reserveer aan de balie van 
de bib of via bib@ninove.be     
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PLAN-MER  
BESLISSING ONLINE FITNESS OUTER

Meer info

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

DIENST LOKALE  
ECONOMIE VERHUIST

Op 1 maart verhuist de dienst lokale econo-
mie naar het vroegere gebouw van de FOD 
Financiën, Bevrijdingslaan 7 (ingang via de 
doorgang links van het postgebouw). Eerder 
verhuisden ook al de diensten sociale zaken, 
integratie, PWA en Wijk-Werken naar dit ge-
bouw. De contactgegevens van deze diensten 
wijzigen niet.

Vast wekelijks aanbod in sporthal  
‘t Sportstekske

> seniorenturnen: iedere maandag van 15 uur 
tot 16 uur 

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

> kubbs: iedere donderdag van 14 uur tot 16 
uur (zomerperiode: outdoor)

> badminton: iedere donderdag van 15 uur 
tot 16 uur

Andere activiteiten

>  cursus linedance: 7, 14, 21 en 28 maart van 
9.30 uur tot 11 uur 
Prijs: 1 stempel op de 10-beurtenkaart of 
2 euro/les. De lessen vinden plaats in de 
turnzaal van de sporthal.

>  sportelen@c: vrijdag 8 juni in Catzand. 
Inschrijven via de sportdienst.

SENIORENSPORT SPORT VOOR MENSEN 
MET BEPERKING
>  Omnisportnamiddag: zaterdag 10 maart 

van 14 uur tot 16 uur, sporthal ’t Sport-
stekske. Vooraf inschrijven is niet nodig.

>  Andersswim: vrijdag 16 maart van 14 uur 
tot 16 uur, zwembad De Kleine Dender.

Voor 4 euro kan je zwemmen, bewegen op 
muziek, krijg je begeleiding en een stukje 
taart met koffie.
Inschrijven vóór vrijdag 9 maart via  
dekleinedender@ninove.be of 054 33 40 64.

VLAANDEREN 
FEEST!
11 DAGEN T.G.V. DE 
VLAAMSE FEESTDAG!

Wil je organisatiepartner worden van 
Vlaanderen Feest? Dat kan. Vlaanderen Feest! 
integreert elk jaar twee weekends. De editie 
2018 loopt van 29 juni t.e.m. 11 juli.

Wil jij als bewonersgroep, straat- of wijkcomité 
tijdens de periode van Vlaanderen Feest! een 
lokaal initiatief organiseren, dan maak je kans 
op een feestcheque tot 175 euro.

Kandideren kan vanaf 11 maart en uiterlijk 
tot eind april via www.vlaanderenfeest.eu. 

IN HET STADHUIS BETAAL 
JE NU MET BANCONTACT

Om jouw betaalcomfort te verbeteren én 
om de veiligheid van onze medewerkers 

te verhogen betaal je voortaan ook in het 
stadhuis met Bancontact/Mister Cash.

LENTE OPENDEUR-
WEEKEND 
MET KEVERTREFFEN
Zaterdag 10 maart: lente opendeur bij de 
Ninoofse handelszaken
Zondag 11 maart van 10 uur tot 16 uur: Ke-
vertreffen. Honderden keverauto’s – en busjes 
uit gans Europa zakken af naar de binnenstad.

Meer info? VHN Ninove, info@vhnninove.be

WITTE DONDERDAG
De binnenstad wordt op donderdag 29 maart 
weer op zijn kop gezet met allerlei activiteiten 
en een laatavondopening van de winkels.

Meer info? VHN Ninove, info@vhnninove.be 

NINIA SHOPPING  
CENTER ORGANISEERT
Op donderdag 29 maart komt Nachtwacht, 
de televisieserie voor kinderen van studio 100, 
tussen 17 uur en 19 uur op bezoek in Ninia 
Shopping Center.
Alle winkels blijven open tot 20 uur.

Meer info? www.niniashoppingcenter.be 

Gratis parkeren in de binnenstad op  
10 maart (lente opendeur) en 29 maart 
(Witte Donderdag)

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

D   e dienst Mer van het departement 
Omgeving van de Vlaamse Gemeen-

schap besliste dat de aanvraag planologisch 
attest van Online Fitness (Bovenhoekstraat 39, 
Outer) naar aanleiding van hun intenties om uit 
te breiden, geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen en dat de opmaak 
van een plan-Mer niet nodig is.

De bekendmaking van deze beslissing loopt 
van 1 maart 2018 tot en met  30 maart 2018. 
De beslissing en de screeningsnota kunnen 
geraadpleegd worden:

> op www.lne.be/mer-dossierdatabank) met 
dossiercode SCRPL17262)

>  op www.ninove.be/openbare-onderzoeken-
en-bekendmakingen-grondgebiedzaken) 

> in het stadhuis, dienst leefmilieu, Centrum-
laan 100, Ninove, elke werkdag van 8.30 uur 
tot 12 uur en op donderdag ook van 16 uur 
tot 19.45 uur. 

Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend 
worden bij de Raad van State. De termijn voor 
indienen van een beroep bij de Raad van State 
bedraagt 60 dagen vanaf deze bekendmaking.

MER
‘Milieueffectrapportage’ is een onder-
zoek naar de mogelijke milieugevolgen 
van bepaalde activiteiten of ingrepen 
(projecten, plannen, beleidsvoornemens 
of programma's). Een milieueffectrap-
port (MER) wordt opgemaakt vóór de 
projecten of plannen worden uitgevoerd. 
Zo kunnen schadelijke effecten voor 
het milieu in een vroeg stadium worden 
ingeschat en opgevangen. Voorafgaand 
wordt er een ‘plan-milieueffectrapport’ 
(plan-MER) opgemaakt.



1919

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

UiTKALENDER

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? 9 uur tot 11 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender vzw

2 maart  
Jeugdboeken- 
maand: Lezing ‘Tussen  
sterren en planeten’ 

> Wat? Leer meer over het 
heelal en hoe onze wereldbol 
daarin thuis hoort. Bereid je 
voor op een lezing boordevol 
vragen en boeiende antwoor-
den. Bij goed weer werpen we 
na de lezing een blik door de 
telescoop. (8+ jaar)

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 18 uur tot 22 uur
> Wie? Bib

3 maart  
Speelavond  
gezelschapsspellenclub 

> Wat? Maak kennis met 
boardgames, sociale games en 
occasionele partygames tijdens 
deze maandelijkse spelavond.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Gezelschapspellenclub 

Kierewiet

3 en 4 maart  
Tentoonstelling Keramiek-
Aquarel-Glaskunst

> Wat? Kunstenaars Jacques 
Tortelboom (keramiek), Erwin 
Van Overberghe (aquarel) en 
Eric De Smet (glaskunst) stel-
len tentoon

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

> Uur? 10 uur tot 18 uur

5 maart  
Lezing ‘Het verlangen 
naar Frankrijk’ door  
Michiel Hendryckx

> Wat? Lezing ‘Het verlangen 
naar Frankrijk’ door Michiel 
Hendrycxk in de 'Rond Erato' 
reeks van de bib.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 20 uur tot 22 uur
> Wie? Bib

7 maart  
Cursus ‘Spreken voor  
een groep’ 

> Wat? In 4 sessies leer je om je 
spreekangst te overwinnen. 

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12 (ingang via E. 
De Deynstraat), Ninove

> Uur? 9.30 uur tot 12 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender vzw

7 maart  
Lenteknutselen  

> Wat? Kinderen  
van 5 tot 10 jaar kunnen  
knutselen rond een lente-
thema. Vooraf inschrijven.

> Waar? Speelodroom, Bevrij-
dingslaan 9, Ninove

> Uur? 14 uur tot 15 uur
> Wie? Huis van het Kind

10 en 11 maart  
Broederlijk Delen  
‘De charme van een  
lentebloeier’ 

> Wat? Stuurgroep Broederlijk 
Delen Ninove biedt ter gele-
genheid van Primavera jonge 
narcissen aan. 

> Waar? Stadscentrum Ninove
> Uur? 10 uur tot 17 uur
> Wie? Broederlijk Delen

10 en 11 maart  
‘90’ Totaalspektakel 
Academie Muziek, Woord 
& Dans 

> Wat? Een voorstelling door 
de leerlingen en leerkrachten 
van de academie n.a.v. 90 jaar 
Academie.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 14 uur, 16.30 uur en 19 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord & Dans

10 en 11 maart 
Lente opendeurweekend 
bij de handelaars en  
Kevertreffen

> Wat? Lente opendeur bij 
de Ninoofse handelszaken 
(10 maart). Kevertreffen (11 
maart): honderden keverauto’s 
– en busjes uit gans Europa 
zakken af naar de binnenstad.

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

treffen)
> Wie? Verenigde Handelaars 

Ninove

10 en 11 maart 
Tentoonstelling

> Wat? Erik Lambin stelt  
abstracte kunst tentoon.

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

> Uur? 15 uur - 19.30 uur (10/3) 
en 14 uur - 18.30 uur (11/3)

> Wie? Erik Lambin

11 maart 
Kasjkeswandeling

> Wat? Een wandeling langs de 
vergeten paadjes in de stad.

> Waar? Vertrek aan het 
toeristisch bezoekerscentrum, 
Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, 
Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst toerisme

12 maart  
Creatief met speksteen

> Wat? Start van de cursusreeks 
‘creatief met speksteen’. Aan de 
slag met rasp, vijl,… en maak 
je eigen kunstwerk. Reeks voor 
volwassenen en kinderen.

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

> Uur? 19 uur
> Wie? L’arte
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14 maart   
Jeugdboekenmaand: 
workshop ‘Bouw je eigen 
raket!’ 

> Wat? Deze workshop start 
met een echte astronauten-
training, daarna is het tijd om 
jouw raket te bouwen én te 
lanceren! (6 tot 10 jaar)

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

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

14 maart  
Infoavond groepsaankoop 
dak- en spouwisolatie 

> Wat? Infovergadering rond groeps-
aankoop dak- en spouwisolatie 
met uitgebreide toelichting.

> Waar? Academie Muziek, 
Woord & Dans, Parklaan 13, 
Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? SOLVA i.s.m. stad Ninove 

en vzw BEA

17 maart  
Jeugdboeken- 
maand: voorleesuurtje 

> Wat? Studenten van de 
Odisee Hogeschool Aalst 
verwennen de kinderen tijdens 
dit voorleesuurtje met de 
mooiste verhalen over sterren 
en planeten. (4 tot 8 jaar).

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 10.30 uur tot 11.30 uur
> Wie? Bib

17 tot 23 maart 
Tentoonstelling Maurice Tas 

> Wat? Tentoonstelling met 
tekeningen, aquarel en bronzen 
werken.

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

> Uur? 15 uur tot 18 uur
> Wie? Maurice Tas

18 maart  
Tweedehandsbeurs  
kinderkleding 

> Wat? Verkoop van baby- en 
kinderkledij en speelgoed 
(0 tot 16 jaar).

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

> Uur? 13 uur tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

20 maart  
Lezing ‘Thuis bij de  
Kartuizers’ door  
Carine De Vos

> Wat? Carine De Vos vertelt de 
geschiedenis van de Kartuizers, 
haar priorij in Lierde en andere 
vestigingen in België en de 
wereld.

> Waar? Stedelijke Basisschool 
Denderwindeke, Edingsesteen-
weg 370, Denderwindeke

> Uur? 20 uur tot 22 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwindeke

20 maart  
Film: De kleine wereld van 
Don Camillo 

> Wat? Voor de Nacht van 
de Geschiedenis duikt het 
Davidsfonds Outer in de film-
geschiedenis met de film ‘De 
kleine wereld van Don Camillo’ 
(hoofdrol Fernandel). Vooraf 
korte kennismaking met de 
historiek van Cinema Central.

> Waar? Cinema Central, Laven-
delstraat 25, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds Outer

20 maart  
Een opkikkertje voor jou

> Wat? Welkom voor een kopje 
(h)eerlijke koffie of fruitsap en 
een babbel aan de infostand 
van Broederlijk Delen.

> Waar? Stadscentrum
> Uur? 8 uur tot 12 uur
> Wie? Broederlijk Delen

21 maart   
Infoavond Ninomundo 

> Wat? De dienst integratie 
zoekt Ninovieters die hun cul-
tuur willen delen met andere 
inwoners tijdens het multicul-
turele straatfeest Ninomundo 
(19 mei). Kom meer te weten 
over je deelname tijdens deze 
infoavond.

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

> Uur? 19 uur
> Wie? Dienst integratie

24 maart  
Orgelconcert ‘Bach en 
zijn voorgangers’ 

> Wat? Concert door de leerlingen 
van de orgelklas van de academie 
voor Muziek, Woord en Dans.

> Waar? Kloosterkapel Zusters 
HH Harten, Burchtstraat, 
Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord & Dans

24 maart  
Voorstelling dichtbundel 
Willie Verhegghe

> Wat? Willie Verhegghe stelt 
zijn nieuwe dichtbundel ‘Dode 
paarden Dode dichters’ voor in 
het Flanders Fields Museum in 
Ieper. Georganiseerde busuit-
stap, vooraf inschrijven.

> Waar? In Flanders Fields Museum, 
Ieper. Vertrek met de bus aan 
de bib, Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst cultuur

26 tot 31 maart  
Jeugdboekenmaand:  
Astronaut voor de lens 

> Wat? Wou je altijd al zweven 
door de ruimte? Duik in onze 
verkleedkoffer en neem plaats 
voor het green screen, wij 
schieten je zo de ruimte in.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? Tijdens openingsuren 
van de bib

> Wie? Bib

28 maart  
Workshop bloemschikken 
rond Pasen

> Wat? Korte toelichting en 
uitgebreide demonstratie 
bloemschikken. Daarna start je 
met je eigen werkstuk.

> Waar? Refter gemeenteschool 
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120, Denderwindeke

> Uur? 19 uur tot 21 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

29 maart 
Paaseierenraap 

> Wat? Paaseieren rapen samen 
met de paashaas en kennisma-
king met de buitenschoolse kin-
deropvang. Inschrijven verplicht.

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

> Uur? 14 uur
> Wie? IBO ’t Kadeeken

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

29 maart 
Witte Donderdag

> Wat? Laatavondopening van 
de handelszaken in het stads-
centrum. Randanimatie.

> Waar? Stadscentrum
> Uur? Vanaf 16 uur
> Wie? Verenigde Handelaars Ninove

29 maart 
Nachtwacht komt naar 
NINIA

> Wat? Nachtwacht, de televisie-
serie voor kinderen van studio 
100, komt op bezoek in Ninia 
Shopping Center

> Waar? Ninia Shopping Center, 
Centrumlaan, Ninove

> Uur? 17 uur tot 19 uur. Win-
kels open tot 20 uur.

> Wie? Ninia Shopping Center 

29 maart  
Workshop bloemschikken 
rond Pasen

> Wat? Bloemschikken rond het 
thema Pasen.

> Waar? Kantine KVK Ninove, 
Denderstaat 40-46, Ninove

> Uur? 19.30 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

31 maart    
Geworteld in de bib 

> Wat? Een professional vertelt 
hoe je het perfecte voorjaar in 
en rond je huis plant.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 11 uur
> Wie? Bib

31 maart  
Paasontbijt en  
paaseierenraap

> Wat? Paasontbijt. Aansluitend paas-
eierenzoektocht in gezelschap van 
de paashaas. Inschrijven verplicht.

> Waar? Refter gemeenteschool 
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120, Denderwindeke

> Uur? 9 uur tot 12 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

20



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 
wachtkaarten bij de individuele apotheken, via www.apotheek.
be of via het nr. 0903 99 000. 

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

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

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 voor-
avond 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

BLOEDAFNAMEKALENDER 

> 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/

50 jaar huwelijk
Roger Letienne, 
geboren op 2 november 1942,
met Magda Senocq, 
geboren op 3 april 1945.
Gehuwd op 1 maart 1968.
Wonend in Meerbeke

GOUD
Van jong naar

VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een start-
2run-sessie vanaf dinsdag 3 april om 19 uur. Dezelfde dag 

starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 kilometer. 
Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder 

prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begeleiding 
door ervaren jogbegeleiders is voorzien op vaste uren op 
dinsdag, donderdag en zondag. Op dinsdag 27 maart om 

19.15 uur is er een informatievergadering in de clubkantien 
naast de piste. Inschrijvingsgeld voor 30 trainingen: 30 euro. 
Een aantal mutualiteiten betaalt voor de start-to-run-cursus 
een gedeelte van het lidgeld terug. Als de jogger achteraf wil 
aansluiten bij de VITA-jogkern wordt het lidgeld verminderd 
met de start-tot-run bijdrage. Ook hier wordt in begeleiding 

voorzien.

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

Jeugdatletiek Ninove
Trainingen (vanaf de leeftijd van vijf jaar):  

elke dinsdag en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.  
Jeugd, geboren in 2008 en 2007 begint om 18.45 uur.

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

Naar 5 km
Infodag dinsdag 27 maart

Van 0 naar 5 km of 
joggen naar 10 en 15 km
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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



     De badkamer van uw dromen is onze realiteit. 

Ten Beukenboom 18 Appelterre

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

www.paepens.be



Gun jezelf 4 verdiepingen keuze en inspiratie

XXL-tegels, natuursteen, cementtegels, zelliges, mozaïek ...

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

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








