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S TA D H U I S  N I N OV E

Centrumlaan 100  I  9400 Ninove  I  054 31 32 33
www.ninove.be

OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 24 april om 19.30 uur in het stadhuis,
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
22 en 23 april om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)
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VOOR ALLE INFO

Stadhuis:  054 31 32 33
Cultuurcentrum:  054 34 10 01
Bibliotheek:  054 32 40 04
‘t Kadeeken: 054 34 23 02
Politie:  054 31 32 32
Sporthal:  054 33 93 97
Zwembad:  054 33 40 64
Technische dienst: 054 31 77 10
Sociaal Huis:  054 51 53 50
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PAMELSTRAAT-OOST 420
INDUSTRIEZONE, NINOVE
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Tel. 054 32 21 92
www.djkkeukens.be

Ma: 10u-16u
Di tot za: 10u-12u en 13u-18u
Zon- & feestdagen gesloten
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BADMEUBEL

BUREEL

MAATWERK

2014

FSC® C005244

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 28 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde - 054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 

SHOP DE BIE
DROOGKUIS - WASSERIJ

ONZE DIENSTEN:
- Reinigen van:
 - kledij, skikledij (waterdicht)
 - (over)gordijnen, (dons)dekens
 - paardendekens
 - leder, daim, tapijten
 - waslinnen
- Kledijherstellingen
- Eigen ophaaldienst 

www.shopdebie.be
shopdebie@belgacom.net

054 33 11 12
LEOPOLDLAAN 12 - 9400 NINOVE

OPENINGSUREN:
maandag: 9u-12u en 13u-18u  -  dinsdag tot vrijdag: 8u-12u en 13u-18u   -   zaterdag: 9u - 12u
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Een Blue-bike fiets wacht       
        op jou aan het station!

Vanaf 1 april kan je aan het station in Ninove een blauwe uitleenfiets, een zogeheten Blue-bike, huren.
Het fietsdeelsysteem van de NMBS richt zich in de eerste plaats, maar zeker niet uitsluitend, tot treinreizigers. Maar ook 
wie in het weekend graag een bezoekje brengt aan onze mooie winkelstad en met de auto komt, doet er goed aan om gratis 
te parkeren op de stationsparking om vandaar met een gehuurde fiets verder koers te zetten naar het commerciële hart 
van de stad.

HOE WERKT BLUE-BIKE?

Eerst en vooral moet je je inschrijven om je lidkaart (abonnement) te bekomen. Inschrijven kan via www.blue-bike.be. 
Wie geen toegang heeft tot het internet, kan telefonisch inschrijven via de dienst mobiliteit op het nummer 054 31 32 82. 
Bij je inschrijving kies je welk soort lidmaatschap je wil: algemeen, student of zakelijk (enkel voor bedrijven). Binnen 
enkele dagen ontvang je dan je Blue-bike lidkaart in de bus. Met deze lidkaart kan je aan elk Blue-bike uitleenpunt volledig 
automatisch een fiets meenemen en terugbrengen. Dit kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7. 
Aan het Blue-bike uitleenpunt staat een automaat waar je je lidkaart scant. Via de automaat ontvang je vervolgens een 
fietssleutel. Op weekdagen kan je tussen 7 uur en 19 uur ook terecht bij het Fietspunt. Een medewerker scant daar dan 
manueel je lidkaart. Een uitlening is telkens voor een maximale duurtijd van 24 uur. Binnen deze termijn moet je de 
gehuurde fiets terugbrengen naar het Blue-bike fietspunt waar je hem ontleende. 

SOORTEN LIDMAATSCHAP

  • 10 euro voor een lidmaatschap van 1 jaar 
  • de stad betaalt verder alle ritkosten voor Ninovieters zowel in Ninove als in andere Blue-bikepunten.
  • ontleen per lidkaart tot 2 fietsen tegelijkertijd   
  • ontvang maandelijks je rittenoverzicht 
  • bekijk online je rittenoverzicht wanneer je wil
  

  Studenten genieten van een extra voordelig tarief. 
  • 3 euro voor een lidmaatschap van 1 jaar, inclusief 2 gratis ritten 
  • de stad betaalt alle ritkosten voor Ninoofse studenten, ook de kosten in de stad waar ze studeren 
     of elders    
  • ontleen per lidkaart tot 2 fietsen tegelijkertijd 
  • ontvang maandelijks je rittenoverzicht 
  

  Blue-bike voor zakelijk gebruik? Met je btw-nummer maak je zo een zakelijk abonnement aan, ook voor  
  je werknemers. Blue-bike is 100% fiscaal aftrekbaar.
  • 8,27 euro voor een lidmaatschap van 1 jaar (excl. btw)
  • 2,48 euro/Blue-bike/24 uur (excl. btw). Ook hier betalen Ninoofse werkgevers niets voor de ritten van hun  
     medewerkers  
  • ontleen per lidkaart tot 2 fietsen tegelijkertijd 
  • je kan meerdere lidkaarten aanvragen
  • ontvang maandelijks je rittenoverzicht per lidkaart
 
   

PRAKTISCH 

• Schrijf je in via www.blue-bike.be of via 054 31 32 82
• Hou je identiteitskaart en je bankkaart bij de hand. Voor een zakelijke lidkaart ook je ondernemingsnummer.
• Studenten vermelden bij stap twee van de registratie volgende actiecode: stu017bb12.

FIETSDEELSYSTEEM BLUE-BIKE VANAF 1 APRIL OOK IN NINOVE
500 GRATIS LIDKAARTEN VOOR NINOVIETERS VIA WWW.BLUE-BIKE.BE/NINOVE OF VIA 054 31 32 82

ALGEMEEN

STUDENT

ZAKELIJK

STAD NINOVE SCHENKTDE EERSTE 500 LIDKAARTEN! De stad schenkt de eerste 500 lidkaarten gratis weg. Let op! 

Inschrijven hiervoor kan online uitsluitend via
www.blue-bike.be/ninove (niet via de algemene 
www.blue-bike.be). Telefonisch inschrijven kan op het 
nummer 054 31 32 82. Zodra de 500 gratis lidkaarten de deur uit zijn, werkt de link 

www.blue-bike.be/ninove niet meer. Je schrijft dan online in 
via www.blue-bike.be (betalend lidmaatschap). Telefonisch 
inschrijven blijft mogelijk via 054 31 32 82.   

SHOPPEN.OPLEIDING. 
MUSEUMBEZOEK.CITYTRIP .

Met je Blue-bike lidmaatschap kan je in 
verschillende andere steden een fiets ontlenen. 
Er zijn op dit moment 41 Blue-bike locaties in 
België. Je vindt de verschillende locaties per 
provincie op www.blue-bike.be. 

Ook in de andere steden betaal je als 
Ninovieter niets voor het uitlenen van een 
Blue-bike. 
  

INFO Surf voor meer info naar www.blue-bike.be. Mailen kan naar info@blue-bike.be.
Telefonisch kan je terecht bij de dienst mobiliteit op 054 31 32 82.
Over Fietspunt vind je meer info op www.fietspunt.be

EEN RITJE MET EEN
BLUE-BIKE IS IN NINOVE
GRATIS!
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PORTRETTEN VAN NINOOFSE MAGHREBIJNEN /
SOUVENIRS VAN 100 KARAAT

Ninoofse Maghrebijnen laten zich portretteren met een typisch voorwerp dat hen na aan het 
hart ligt. Laat ons zeggen: een souvenir van “ginder” dat ze “hier” koesteren. Ze vertellen daar 
kort bij waarom ze dat voorwerp koesteren. Maar er is meer, vertelt Mimoun El Hammoudi: “We 
proberen ook onze eigen cultuur en onze eigen geschiedenis hier te tonen. Als het lukt, richten 
we de zaal als een Marokkaans salon in en vullen we dat met voorwerpen rond verschillende 
thema’s: culinair, muziek, mode, religie, …” Deze focus op het interculturele erfgoed van de 
Marokkaanse gemeenschap past perfect in het verhaal van “50 jaar Marokkaanse migratie in 
België” en is dus zonder meer “Grenzeloos”.

VAN PYJAMA
TOT ZENITH

“Van pyjama tot zenith” is een interactieve, reizende tentoonstelling voor 
jongeren vanaf 12 jaar. Deze tentoonstelling wil een genuanceerder beeld 
geven van de Arabische wereld dan dat wat we doorgaans in de media 
zien verschijnen. Ze geeft achtergrond bij termen als “fundamentalisme”, 
“de vrouwonvriendelijke islam” en andere termen die we te pas en te 
onpas in de mond nemen. Maar waar komen deze begrippen vandaan en 
waar staan ze echt voor? 
Deze tentoonstelling focust op erfgoed dat vanuit de Arabische wereld bij 
ons is doorgesijpeld. 

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
 

INFO

PRAKTISCH
• 

• lezing door Pascal Verbeken - donderdag 24 april, 20 uur, zaaltje van de bib (ingang via E. De Deynstraat) 

• Erfgoeddag   - zondag 27 april, 10 uur tot 18 uur, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 
    - wandeling doorheen de industriële geschiedenis van Ninove : start om 14 uur aan 
      het oud stadhuis 

• drie tentoonstellingen  - van 26 april tot en met 18 mei in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6
     - openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 
       17 uur, donderdag 9 uur tot 12 uur en 16 uur tot 18.30 uur, vrijdag van 9 uur tot 12 uur,  
       zaterdag en zondag van 14 uur tot 17 uur. Gesloten op feestdagen.  
    - op aanvraag: gidsbeurten door vzw Barmhartigheid

De tentoonstellingen lopen tot het weekend van 17 en 18 mei. Dan organiseert de integratiedienst de tweede editie van 
NinoMundo op het Niniaplein. Onze Marokkaanse en Turkse stadsgenoten zijn er eregasten. Ze laten de middag smikkelen 
en proeven van het lekkerste van de Marokkaanse en Turkse keuken. Er zullen workshops zijn, naast Marokkaanse muziek 
en Turkse dans. Daarover lees je meer in Ninove Info van mei. 

De Erfgoeddag van zondag 27 april 2014 focust op roerend en immaterieel erfgoed dat grenzen overschrijdt. Om te beginnen 
het erfgoed van de “eigen” fabrieken wiens producten naar alle uithoeken uitgevoerd werden. Maar ook het erfgoed van 
andere culturen dat sinds de jaren 1960 ingeburgerd raakte in “het stadje aan de Dender”. 

17 februari en 16 juli 1964 zijn twee historische dagen voor de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap van ons land. 
Op die dagen sloot de Belgische overheid akkoorden met respectievelijk de Turkse en de Marokkaanse overheid om 
gastarbeiders naar België te halen. De economie in ons land draaide op volle toeren en had dringend nood aan sterke 
handen. Nodeloos te zeggen dat die akkoorden een enorme impact hadden, zowel in ons land als in Turkije en Marokko. 
Eerst kwamen individuele arbeiders, nog later volgden hun familieleden. 50 jaar later is de Vlaamse maatschappij dan ook 
grondig hertekend. 2014 staat volop in het teken van de herdenking én de viering van deze migratiegeschiedenissen.

DRIE TENTOONSTELLINGEN IN HET
OUD STADHUIS EN EEN WANDELING

SAFARI VAN LAMPENBLAZERS EN TABAKSPLANTERS

De faam van sommige Ninoofse fabrieken reikte tot ver buiten de grenzen. Tabak uit Appelterre 
werd in heel West-Europa “gerold”, de broers De Bodt waren een tijdlang exclusieve invoerders 
van lucifers in Turkije. Evengoed haalde lampenfabriek Sigtay Spaanse glasblazers naar de 
Dender en verdiende in Fabelta een stevig contingent Tunesiërs zijn boterham. Dankzij fervente 
verzamelaars die tientallen voorwerpen in bruikleen geven, wekken we de fascinerende 
geschiedenis van Sigtay en Fabelta weer tot leven en verbouwen we het oud stadhuis tot 
tabaksveld en sigarenatelier.
Een gegidste wandeling gaat op zoek naar de rafels van dit industriële verleden en zoekt naar 
sporen van Ninoofse fabrieken met grenzeloze faam en export.

ERFGOEDDAG GAAT
“GRENZELOOS” OP 27 APRIL

De jaarlijkse Erfgoeddag toont een drieluik dat evenveel facetten 
van het thema “Grenzeloos” presenteert: van Sigtay naar Fabelta, 
van Appelterse tabaksplanters naar Turkse pittabars, van pyjama 
tot zenith. Met een flinke omweg naar Marokko. 

OPWARMER, 24 APRIL:
LEZING DOOR PASCAL VERBEKEN
Pascal Verbeken (°1965, Gent) is reporter en documentairemaker. Migratie en grenzen zijn 
een rode draad in enkele recente boeken. In “Arm Wallonië, een reis door het beloofde land” 
reist Verbeken door de oude industriële as van Wallonië, van de Borinage tot Luik, waarheen 
honderdduizenden vanuit arm Vlaanderen migreerden. In “Grand Central Belge. Voetreis door 
een verdwijnend land” maakt hij een voetreis langs de negentiende-eeuwse private spoorlijn 
die Wallonië met Vlaanderen verbond en luistert hij naar een bonte verzameling van Belgen, 
vaak uit de migratie, die een unieke en soms tragische band hebben met de Belgische 
geschiedenis. 
In “Tranzyt Antwerpia. Reis in het spoor van de Red Star Line” duiken Pascal Verbeken en 
fotograaf Herman Selleslags in de nooit gepubliceerde memoires van Benjamin Kopp, één 
van de gelukszoekers die honderd jaar geleden vanuit Oost-Europa via Antwerpen met de Red 
Star Line doorreisde naar Amerika. Pascal Verbeken brengt een lezing met als leidraad de 
film “La terre promise”, een RTBF-film gebaseerd op Arm Wallonië.

EXTRA: “SLEEPSTRAAT NINOVE”
IN OUD STADHUIS

De Turkse migratie is even oud als de Marokkaanse. Maar de sporen die ze in de stad heeft getrokken, zien er helemaal 
anders uit. De jonge Ninovieters Simon De Belie en Sali De Ville (Turk van de derde generatie) maken onder leiding van 
cameraman Alexander Decommere een filmportret van de Turkse gemeenschap in Ninove. Interviews met een tiental 
sleutelfiguren van verschillende generaties over hun geschiedenis, heden en toekomst worden gecombineerd met 
sfeerbeelden bij die mensen thuis en in hun beroepsleven. 

GRENZELOOS

© Tim Dirven
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GRATIS ENERGIESCAN
Niet alleen minder betalen voor elektriciteit/aardgas kan helpen, ook je verbruik terugschroeven is belangrijk voor je 
portemonnee en het milieu. De energiescanner licht je woning gratis door:
• samen met jou bekijkt de energiescanner hoe je energiefactuur lager kan
• je krijgt kamer per kamer handige tips die je meteen kunt toepassen
• waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 20 euro 

(bv. vervangen van gloeilampen door spaarlampen)
• je krijgt een gepersonaliseerd verslag met een overzicht van je huidige energiesituatie, energietips en 

besparingsmogelijkheden uitgedrukt in hoeveelheid energie en in euro.

Aanvragen kan bij:
• stad Ninove, dienst leefmilieu, 054 31 32 71, leefmilieu@ninove.be
• energiesnoeier: vzw ’t Vierkant, 054 32 05 00 of 054 41 18 90, tvierkant@skynet.be

Meer info:
www.gratisenergiescan.be of via de folders die te verkrijgen zijn in het stadhuis, met gratis invulkaart.

HET SOCIAAL TARIEF
Sommige personen en gezinnen hebben recht op een 
sterk verlaagde elektriciteits- en aardgasprijs: de sociale 
maximumprijs, ook “sociaal tarief” genoemd.   
Als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet, kan je 
in aanmerking komen voor dit goedkopere tarief. 

Eén of meerdere personen op je domicilieadres 
ontvangen van het OCMW (categorie 1):
• een leefloon, of
• een financiële maatschappelijke dienstverlening 

gelijkwaardig aan het leefloon, of
• een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW 

die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de 
federale staat, of

• een voorschot op een inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) of een tegemoetkoming voor gehandicapten.

Eén of meerdere personen op je domicilieadres 
ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid 
Directiegeneraal Personen met een Handicap 
(categorie 2):
• een tegemoetkoming als persoon met een handicap op 

basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%, 
of

• een inkomensvervangende tegemoetkoming, of
• een integratietegemoetkoming, of
• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, of
• een tegemoetkoming voor hulp van derden, of
• een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen 

zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid 
van minstens 66%. 
 
Let op! Als je een erkenning invaliditeit hebt van de 
mutualiteit, heb je GEEN recht op het sociaal tarief.

Eén of meerdere personen op je domicilieadres 
ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen  
(categorie 3):
• een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), of
• een gewaarborgd inkomen voor bejaarden, of
• een tegemoetkoming als persoon met een handicap op 

basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% 
(een aanvullende tegemoetkoming of

• een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd 
inkomen), ofeen tegemoetkoming voor hulp van derden.

Sociaal Huis
054 51 53 50
sociaal.huis@ocmw.ninove.be INFO

Het Sociaal Huis
informeert …

Je bent sociale huurder in een appartementsgebouw 
(enkel voor aardgas) (categorie 4):
Ben je huurder van een appartement in een 
appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas 
wordt verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en 
is dit appartement verhuurd voor sociale doeleinden door een 
sociale huisvestigingsmaatschappij, dan heb je recht op het 
sociaal tarief. 

HOE AANVRAGEN?
Het sociaal tarief wordt automatisch toegepast
Zit je in categorie 1, 2 of 3 dan krijg je automatisch het 
sociaal tarief. Het ministerie van Economie deelt aan de 
distributienetbeheerders en energieleveranciers mee aan 
welke klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, voor 
welke aansluitingspunten en voor welke periode. Je wordt op 
de hoogte gebracht dat je recht hebt op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief wordt niet automatisch toegepast
In volgende gevallen is het niet mogelijk het sociaal tarief 
automatisch toe te passen of te verlengen. Dan moet je 
zelf stappen ondernemen om toch van het sociaal tarief te 
genieten.
• Als je persoonsgegevens zoals gekend bij je 

energieleverancier(s) niet overeenkomen met je gegevens 
in het rijksregister (identiteitskaart). Contacteer dan best je 
energieleverancier om je persoonsgegevens aan te passen 
aan de persoonsgegevens vermeld in het rijksregister 
(check hiervoor je identiteitskaart).

• Wil je niet dat je persoonsgegevens gebruikt worden 
om de toepassing van het sociaal tarief automatisch 
te laten verlopen, dan kan je dit laten weten aan je 
energieleverancier. Om dan toch nog van het sociaal tarief 
te genieten, moet je jaarlijks een papieren attest bezorgen 
aan je energieleverancier.

• Als je een sociale huurder bent in een appartementsgebouw 
(categorie 4) dan moet niet jij maar je verhuurder het 
sociaal tarief voor jou aanvragen. Dit omdat niet jij maar 
de eigenaar/beheerder van jouw appartementsgebouw het 
contract met de leverancier(s) heeft afgesloten. Spreek dus 
je verhuurder aan om te weten of hij het sociaal tarief aan 
jou doorrekent.

Meer informatie?
• OCMW Ninove, Kris Soil, 054 51 53 64, 

Kris.Soil@ocmw.ninove.be
• FOD Economie, Algemene Directie Energie – Sociale 

Energie, http://economie.fgov.be, tel. 0800 120 33, 
soc.ener@economie.fgov.be

BETAAL MINDER VOOR ELEKTRICITEIT EN AARDGAS

De energiefactuur weegt steeds zwaarder door op ons huishoudbudget.
Misschien kan je met de volgende informatie wel zorgen dat deze lichter wordt.

EFREM vzw
Efrem is een vzw die sociale hulp, advies en bemiddeling 
biedt aan actieve zelfstandigen, ondernemers die de 
zaak hebben stopgezet, gefailleerden en iedereen daarbij 
betrokken (partners, familie...).
Een medewerker van Efrem houdt elke maand in Ninove 
een zitdag waar hij klanten op afspraak ontvangt. Deze 
samenwerking is niet alleen uniek naar zelfstandigen toe 
maar loopt voor het eerst ook over de gemeentegrens met 
buurgemeente Geraardsbergen. Het Sociaal Huis biedt je 
deze dienstverlening gratis aan!

WAAR EN WANNEER VIND JE EFREM?
• in het Sociaal Huis Ninove, Burchtstraat 50, elke tweede 

dinsdag van de even maanden van 9 uur tot 12 uur 
(8 april, 10 juni, 2 augustus, 14 oktober en 9 december), 
NA AFSPRAAK.

• zitdag in Sociaal Huis Geraardsbergen, Kattestraat 27, 
elke tweede donderdag van de oneven maanden tussen 
13.30 uur en 16.30 uur (13 maart, 8 mei, 10 juli, 
11 september en 13 november).

HOE EEN AFSPRAAK MAKEN?
Om langs te komen, maak je altijd eerst een afspraak 
via 0476 42 85 44 (Efrem, Dirk Verschoor).

MEER INFO?
Sociaal Huis Ninove, 054 51 53 50,
info@ocmw.ninove.be
Algemene inlichtingen over Efrem:
057 44 64 78, dirk@efrem.be, www.efrem.be N
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	 Za 12-04-2014
 Jacques Vermeire
 Jeroen Events / 054 34 10 01

 Zo 13-04-2014 
 Les Truttes
 Jeroen Events / 054 34 10 01
 
 Za 19-04-2014
 Concert Christoff & Lindsay
 BmBAgency / 0902 69 666
 boeking@bmbagency.be

 Za 26-04-2014 
 Wim Soutaer
 Jeroen Events / 054 34 10 01
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TE GAST IN APRIL
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Stedelijke Academie
voor muziek,woord en dans
 Woe 02-04-2014
 Concert - Jeugd en Muziek
 053 66 82 21

 

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Za 26-04-2014 - aanvang 20 uur
 Concert - Groep Spiraal
 054 33 60 63 
 

          Cultuur extra

              HOSPITAALKERK WORDT CENTRUM 
VOOR BEELDENDE KUNSTEN

 

Vanaf 29 maart wordt de Hospitaalkerk ingenomen 
door het beeldend werk van jonge kunstenaars. 
Voortbouwend op het concept van KRASJ, het 
tentoonstellingsparkoers actuele kunst in 2012 dat dit 
najaar een tweede editie krijgt, organiseert de stad 
twee tijdelijke tentoonstellingen. Curator Ilse Roosens, 
een jonge kunsthistorica uit Meerbeke, zorgt voor de 
artistieke invulling. 

Ilse Roosens vertrekt vanuit het overkoepelend concept 
“omgaan met grenzen”. Grenzen zijn immers relevant 
voor een stad en spelen vaak een beslissende, maar 
ook beperkende rol. Roosens: “Door het werk van 
jonge, grensverleggende kunstenaars te tonen, wil de 
Hospitaalkerk vastliggende feiten in vraag stellen. Dikwijls 
bepalen de grenzen van een stad de manier waarop er 
met kunst wordt omgegaan en in welke mate de stad 
kunstenaars actief ondersteunt. Zelfs een kleine stad 
als Ninove hoeft echter niet te aarzelen om innovatieve 
projecten te promoten. Het is net interessant om ook 
buiten metropolen als Brussel of Gent bezig te zijn met 
actuele kunst.”
Voor de eerste tentoonstelling van 29 maart tot en met 27 
april 2014 nodigde Ilse Roosens drie kunstenaars uit die 

reflecteren over onze manier van kijken. Penny Andrea 
plaatst ons in een bijna voyeuristische setting waarin 
we getuige worden van een privéaangelegenheid van de 
kunstenares. Het aspect van reflectie komt ook terug in 
de tekeningen van Annelien Vermeir, waarin we botsen op 
de naïviteit van de internetgebruiker. In de documentaire 
Textures (2012) van Nicolas Keppens merken we een 
gelijkaardige bekommernis om de menselijke blik. 
Onze samenleving is heel erg gericht op het visuele, 
wordt duidelijk in dit werk over mensen met een visuele 
handicap.

PRAKTISCH
• “Reflecties”, met werk van Penny Andrea, Annelien 

Vermeir en Nicolas Keppens
• van 29 maart tot en met 27 april in de Hospitaalkerk, 

Burchtstraat 44 in Ninove
• openingsuren: zaterdag en zondag, 14 uur tot 17 uur
• www.hospitaalkerk.be
 

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
 

INFO

                                HECTOR PLANCQUAERT KRUIDT DAENSJAAR
2014 is het Daensjaar, maar 2013 was het jaar van zijn gabber Hector 
Plancquaert. De tentoonstelling “Hector Plancquaert. Daensistisch 
politicus voor en na Daens” lijmt de twee naadloos aan mekaar.

De beroemde priester-politicus Adolf Daens zou dit jaar 175 jaar zijn geworden (°1839). 
Zijn thuisstad Aalst viert die verjaardag met een hele reeks activiteiten (zie www.daens175.be). 
Met minder feestgedruis passeerde vorig jaar de 150ste geboortedag van Hector Plancquaert 
(°1863), volgens historicus Frans-Jos Verdoodt “de belangrijkste leider van de daensistische 
beweging”. Van 1 tot 22 april presenteert de dienst cultuur een tentoonstelling over Hector 
Plancquaert in Ninove. Hector Plancquaert woonde immers van 1929 tot zijn dood in 1953 in 
Outer, op de boerderij van zijn oude strijdmakker Denis Ceuterick in de Godeystraat. Hij ligt er 
ook begraven. 

Extra: lezing door F-J Verdoodt
Historicus Frans-Jos Verdoodt, autoriteit op vlak van de daensistische beweging in het 
algemeen en de figuur van Hector Plancquaert in het bijzonder, ontwikkelde mee de 
tentoonstelling en zorgt voor een lezing op maandag 31 maart.

PRAKTISCH
• tentoonstelling “Hector Plancquaert. Daensistisch politicus voor en na Daens”
• van 1 tot en met 22 april in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove
• openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 17 uur, 

donderdag van 9 uur tot 12 uur en 16 uur tot 18.30 uur,  vrijdag van 9 uur tot 12 uur,  
zondag van 14 uur tot 17 uur. Gesloten op zaterdag .

• lezing door Frans-Jos Verdoodt: maandag 31 maart, 20 uur, oud stadhuis

Hector Planquaert

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.4

 I 
ap

ri
l 2

01
4

10



Evelyne Bohen

DONDERDAG 24 APRIL 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00 / Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

VRIJDAG 25 APRIL 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 25,00  I  Reductie: € 24,00  I  ABO:  € 20,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

LA SICILIANA RIBELLE
  

FILM	

Rome, 1992. “Mijn begrafenis zal 
plaatsvinden in besloten kring, met 
enkel diegenen die me geholpen 

hebben met mijn strijd voor gerechtigheid. 
Mijn moeder mag zeker niet aanwezig zijn en 
mag me niet meer zien na mijn dood.” Deze 
woorden schreef Rita Atria in haar dagboek. 

Op 5 november 1991, verscheen de 
zeventienjarige Siciliaanse Rita Atria voor 
de anti-maffia rechter om de moord op haar 
vader en broer te wreken, beide ‘mannen van 
eer’ in de beruchte maffiagroep Cosa Nostra. 
Voor de eerste keer brak een jonge vrouw, lid 
van een maffiafamilie, de wet van de stilte, 
de omerta. Vanaf die dag zijn haar dagen 
geteld. Ze heeft niet meer dan 9 maanden 
nog te leven.
Verstoten door haar moeder en vriend, 
bedreigd en verstoten door het hele dorp 
is Rita gedwongen Sicilië te verlaten. Ze 
duikt onder in Rome, waar anti-maffia 
magistraat Paolo Borsellino haar onder zijn 
vleugels neemt en steunt in haar strijd om 

gerechtigheid...
Gebaseerd op het verhaal van Rita Atria en 
rechter Paolo Borsellino.

“Marco Amenta schetst een erg aangrijpend 
portret van een door woede en verdriet 
verteerd meisje dat zich, tegen alle 
natuurwetten in, tracht los te scheuren 
van het bloederige DNA waarmee de 
Italiaanse maatschappij aaneen lijkt te 
hangen. En hopelijk doorbreken wij nu 
geen omerta wanneer we u vertellen dat 
de vertolkingen van Veronica D’Agostino en 
Gérard Jugnot (vrijwel onherkenbaar als de 
onderzoeksrechter) uitstekend zijn.” (HUMO)

Regie: Marco Amenta
Acteurs: Veronica D’Agostino, Francesco 
Casisa, Miriana Faja, Lorenzo Rosone, 
Carmelo Galati, Marcello Mazzarella, 
Mario Pupella

Italië – 2009 - drama – 106 minuten

DINSDAG 01 APRIL 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

LUCAS VAN DEN EYNDE, JAN DE SMET, BARBARA DEX & NELE GOOSSENS 
KLEINKUNSTEILAND - HUMOR WAS NOOIT VER WEG …

MUZIEK	

WOENSDAG 02 APRIL 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 22,00  I  Reductie: € 21,00  I  ABO:  € 19,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Alles in de muziek keert nog wel 
eens een keertje terug. De betere 
Nederlandstalige songs zijn eigenlijk 

nooit weg geweest. Daarom is kleinkunst 
springlevend! Na het succes van de vorige 
tournees, nemen we u met Kleinkunsteiland 
opnieuw mee in een totaalprogramma met een 
waaier van muzikale en tekstuele pareltjes. 
 
Sinds de oprichting van een afdeling kleinkunst 
aan de Antwerpse Studio Herman Teirlinck, 
kwam deze podiumkunst in Vlaanderen 
serieus in opmars. Bij ons vooral gekend als 
een Nederlandstalige, meestal akoestische 
en intimistische muziekvorm, was kleinkunst 

in de eerste plaats eigenlijk bedoeld om te 
amuseren. In Nederland komt het begrip zelfs 
grofweg overeen met cabaret, maar ook met 
luisterlied en musical. Humor en kleinkunst 
zijn dus nauw met elkaar verbonden. 
Twee vrouwen, twee mannen, alle vier met een 
onweerstaanbaar charisma, staan opnieuw te 
trappelen om u mee te slepen met parels van 
vroeger en nu. Hun eigenzinnige en geestige 
interpretaties laten niemand onberoerd. Met 
als thema ‘humor in de kleinkunst’ zullen 
songs van Toon Hermans, De Nieuwe Snaar, 
Kommil Foo, Wim Sonneveld enz. zeker de 
revue passeren.
U wilt meegaan in de sfeer van deze 
nostalgische liedjescarrousel?
U wilt ze allemaal nog eens terug horen, die 
stemmige en humoristische liedjes van toen? 
Kleinkunsteiland geeft u daartoe de kans. 

De pers over Kleinkunsteiland – Te vroeg, te 
mooi in 2009:
“Met deze voorstelling hebben [ze] heel 

wat belangrijke artiesten en tekstschrijvers 
van het Nederlandstalige lied weer een 
generatie verder gebracht in hun tocht 
naar de onsterfelijkheid in het collectieve 
geheugen van Vlaanderen en Nederland. Voor 
de jeugd is het een ontdekkingstocht en voor 
de ouderen is het een herontdekkingstocht.”  
(Concertnieuws, 2009)
“De avond haalt heel wat vergeten spul van 
onder het stof en kiest dus niet voor steeds 
weer diezelfde kleinkunstcollectie. De 
arrangementen zijn goed uitgewerkt en aaien 
het publiek vriendelijk over de bol met vleugjes 
jazz, swing, chanson en de occasionele 
schlager. Het is een heel genoeglijke en 
leerrijke avond.” (Peter Vantyghem, De 
Standaard, 2009)

www.ajaproductions.be

Met: Jan De Smet, Barbara Dex, Nele 
Goossens en Lucas Van den Eynde
4 muzikanten o.l.v. Ivan Smeulders

DE BEENHOUWERIJ 
BIORITME

MUZIEK

Deze voorstelling is geannuleerd. De volledige tournee voor het seizoen 2013-2014 
wordt geschrapt.

Mensen die reeds een ticket gekocht hebben voor deze voorstelling kunnen via  ccbalie@
ninove.be hun rekeningnummer overmaken om de terugbetaling van hun tickets te 
regelen.

THE BROKEN CIRCLE
BLUEGRASS BAND ©
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MUZIEK	

Muziek uit de film en country klassiekers worden live gebracht door The Broken 
Circle Bluegrass Band.

!!! GEANNULEERD !!!

UITVERKOCHT

MUSICALWEEK PAASVAKANTIE 2014
KRIEBELENDE KRIEBELS (6+)

VORMING	

Ben je een podiumbeest, een 
dancingqueen of een rockstar? Wil 
je graag eens acteren, zingen en 

dansen zoals in een echte musical? Dan 
moet je zeker en vast Kids on Stage eens 
proberen. Het resultaat van deze workshop 
is een volwaardige musicalvoorstelling 
in de theaterzaal van CC De Plomblom. 
Iedereen is welkom! Er zijn geen audities 
en er zijn geen hoofdrolspelers. Iedereen 
krijgt “de hoofdrol”! Samen met een groep 
leeftijdsgenoten zorgen jullie voor een 
onvergetelijk spektakel.
Droomde je er altijd al van om zélf in een 
musical te spelen? Grijp dan nu je kans! 
Op één week tijd leer je dansen, zingen en 
acteren met als afsluiter een spetterend 
optreden met kostuums, licht en decor. 
Schrijf je snel in als je niet op de wachtlijst 
wil belanden.

Kriebelende kriebels
Deze keer trekken we onze kriebelende 
laarzen aan, en met een kriebelend gevoel 
gaan we op zoek naar kriebelende beestjes. 
Begint het al te kriebelen? Goed, neem dan 
je laarzen, vergrootglas en potje en wie weet 
word je zelf een kriebelend beestje.

Barbara Honnay en Sophie Verbeke zijn de 
Jeaninne en José van Kids on Stage. Deze 2 
enthousiaste madammen maken al 10 jaar 
musicalprojecten voor kinderen en jongeren. 
Dit zowel in cultuurcentra, voor jeugd- en 
cultuurdiensten, als in scholen. Al jaren 
geven ze verschillende musicalworkshops 
in de Westrand te Dilbeek. Hun belangrijkste 
motto is: Ieder kind is een ‘ster’ dus iedereen 
is gelijk. Naast het creëren van musicals 
geven ze les ‘Woord’ in de academies van 
Gooik, Herne en Ninove. 

Wanneer? Van maandag 7 april 2014 tot en 
met vrijdag 11 april 2014
Voorstelling? Vrijdag 11 april 2014 om 19.00 
uur in CC De Plomblom
Prijs? 1ste kind € 135, 2de, 3de, 4de … kind 
van hetzelfde gezin € 110
Inschrijven? Via www.kidsonstage.be
Betaling? Via 
rekeningnummer068-2419665-27

ism. Kids on stage vzw
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur 
(zaterdagbalie open van september  tot eind maart!)

- Zondag en maandag gesloten.
 Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Elke maandag.

- !!! VAN APRIL TOT SEPTEMBER IS DE BALIE GESLOTEN 

OP ZATERDAGVOORMIDDAG!!!  
- Online ticketing: vanaf dit jaar kan je abonnementen en 

tickets kopen via de website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

plaatse of telefonisch op het nummer 054 34 10 01 
- Reservaties (tickets & abonnementen) moeten binnen de 

14 dagen na reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt uw 
reservatie automatisch.

- Reservatie op minder dan 14 dagen voor de voorstelling kan 
alleen mits contante betaling of met bancontact.

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

CJP, +55 en mindervaliden.
- Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum krijgen – 26-jarigen 50% korting.
- Groepen vanaf 15 personen krijgen voor theater en klassieke 

muziek 20% korting.
- Academies krijgen 50% korting voor het bijwonen van 

voorstellingen in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum is er een speciale korting voor houders van 
een kansenpas.

 
BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het 

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer
 BE11-0012-8664-1948 (na reservatie) met vermelding: 

‘Stadsbestuur Ninove-cultuurcentrum’ + reservatiecode.
- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I  054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

IPAD INITIATIE
Je hebt een iPad maar weet niet goed wat je er allemaal 
mee kan doen? Of je overweegt om er één te kopen? Dan 
kan je in de bib terecht voor een initiatiecursus in twee 
delen van telkens drie uur. Je leert werken met het toestel 
en ontdekt de mogelijkheden, leert leuke en handige apps 
installeren via de AppStore, leert instellingen wijzigen...

• Les 1: maandag 14 april van 18.30 uur tot 21.30 uur
• Les 2: maandag 28 april van 18.30 uur tot 21.30 uur
De iPad initiatie vindt plaats in de bibzaal (ingang via  
E. De Deynstraat).
Deelname is gratis. Reserveren is verplicht via 
bibliotheek@ninove.be, 054 32 40 04 of aan de balie van de 
bib (de plaatsen zijn beperkt).

DIGIHULP VRAGENUURTJE
Heb je een gsm, smartphone, iPad, tablet, laptop of pc 
waar je geen weg mee weet? Tijdens deze voormiddag 
helpt Nils van BN-IT je verder met al je vragen over 
instellingen, beveiliging, advies over aankoop, of 
allerhande andere problemen. Het is niet de bedoeling 
een kapot toestel te herstellen. Je kan je apparaat en/of 
handleiding meenemen. Je hoeft niet te reserveren, loop 
gewoon even binnen in de bib en ga naar het leescafé met 
je vragen. Deelname is gratis.

• Wanneer? Zaterdag 19 april van 10 uur tot 13 uur in het 
leescafé.

DEMO ANDROID TABLETS
Is een Apple iPad een tablet? Ja. Zijn alle tablets iPads? 
Nee! Tijdens deze infosessie krijg je een zicht op de 
alternatieven voor de iPad.
De demo vindt plaats in de bibzaal. Deelname is gratis. 
Reserveren via bibliotheek@ninove.be, 054 32 40 04 of aan 
de balie van de bib, is aangeraden.

• Wanneer? Zaterdag 26 april van 10 uur tot 12 uur in de 
bibzaal (ingang via E. De Deynstraat).

DEMO 3D PRINTER
In de bibliotheken van Aalst, Denderleeuw, Erpe-
Mere, Haaltert, Lede en Ninove komt een 3D-printer 
langs. Timelab vzw heeft een mobiele 3D-printer (de 
robobakfiets) waarmee ze demonstreren hoe zo’n toestel 
werkt. Vragen stellen mag en wie dat wil, krijgt een leuk 
gadget mee naar huis, geprint met de 3D-printer.

De 3D-printer komt naar Ninove op maandag 28 april van 
16 uur tot 20 uur in het leescafé.

Het programma van de Digtiale Week kwam tot stand 
met medewerking van BibArt, BN-IT, Leerpunt Zuid-
Oost-Vlaanderen, Timelab vzw en de provincie Oost-
Vlaanderen.

De Digitale Week
De Digitale Week, van 19 tot en met 27 april, is een week vol multimedia activiteiten in
heel België, altijd gratis of zeer goedkoop. De activiteiten zijn zeer divers, dus zowel 
beginners als mensen met wat meer ervaring zijn welkom.

Bib, 054 32 40 04
bibliotheek@ninove.be
www.digitaleweek.be INFO

WORDT
VERWACHT
IN MEI 2014

- Vrijdag 09 mei 2014 om 20.30 uur
 NTGENT - God van de slachting
 Genre: Theater & Woord
 !!! UITVERKOCHT !!!

- Zondag 11 mei 2014 om 11.00 uur 
 DENNIS ALLEGAERT - 

Plankenkoortsconcert
 Genre: Klassiek
 Plankenkoortsconcert met accordeonist 

Dennis Allegaert. Op het programma 
zult u werken horen van componisten 
die bijgedragen hebben aan het 
klassiek accordeonrepertoire, maar ook 
transcripties van o.a. Johann Sebastian 
Bach en Sergej Prokofiev.

 Gastmuzikanten: Amelie Verhelle (viool) 
en Evelien Leeuwerck (klarinet)

 Tickets: € 5,00 

- Vrijdag 16 t.e.m. zondag 25 mei 2014
 WEEK VAN DE KOERS 

i.s.m. CC De Abdij Geraardsbergen
 Genre: project 

 De regio rond Ninove en Geraardsbergen 
is onlosmakelijk verbonden met de 
wielersport. Vanaf het voorjaar gaat er 
geen weekend voorbij of er wordt wel 
ergens een koers georganiseerd. Reden 
te meer om ook vanuit cultuur hier 
aandacht aan te besteden. 

 De culturele centra van Ninove en 
Geraardsbergen slaan de handen in 
elkaar om een Week van de Koers te 
organiseren. Van 16 tot 25 mei staan 
er verschillende activiteiten op het 
programma die verband houden met de 
wielersport.

 Zo is er in CC De Plomblom de prachtige 
theatervoorstelling Odiel (zaterdag 24 en 
zondag 25 mei) van De Queeste over Odiel 
Defraeye, de eerste winnaar (en Belg!) 
van de Ronde van Frankrijk. Op dinsdag 
20 mei staat hier de film Allez Eddy 
geprogrammeerd. 

 In het toeristisch centrum De 
Permanensje te Geraardsbergen kan u 
van 20 april tot en met 25 mei de gratis 
expo Peletonjargon bezichtigen. Herman 
Laitem en Geert Vandenbon geven op 
zaterdag 17 mei een voordracht over 
Odiel Defraeye in het Koetshuis te 
Geraardsbergen. De cursussen EHBO van 
de fiets en knutselen aan de koersfiets 
zijn helaas volzet. 

- Woensdag 28 mei 2014
 20 JAAR CC DE PLOMBLOM EN 

BIBLIOTHEEK
 Genre: Project

 Cultuurcentrum De Plomblom en de 
bibliotheek bestaan 20 jaar! En dat 
moet gevierd worden. Op een hopelijk 
zonnige lenteavond zal de groep Along 
Comes Mary in het amfitheater het 
beste van zichzelf geven. Deze formatie 
brengt de meest bekende songs van de 
jaren 40’, 50’ en 60’gecombineerd met 
hedendaagse nummers, maar vermomd 
in een vaudeville-variété-gipsy-jasje. Op 
o.a. Marktrock Leuven, de Fonnefeesten 
Lokeren en Genk on Stage wist de groep 
alvast het publiek te overtuigen. Nu u nog! 

 Het voorprogramma wordt verzorgd door 
het Ninoofs talent Bram Van Den Berghe. 

 De concerten zijn gratis en starten om 
20.30 uur. 

 In de foyer kan u genieten van een 
fototentoonstelling in het kader van 
20 jaar cultuurcentrum en bibliotheek 
en als primeur krijgt u de nieuwe 
seizoensbrochure 2014-2015! 

 Hopelijk tot dan! 
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                                         Ninove Kort
50 jaar huwelijk

Armand Goossens, geboren op 3 juli 1942, met
Odette Verbeiren, geboren op 2 juli 1942
Gehuwd in Ninove op 11 april 1964
Wonend in Meerbeke

Maurits Van Strijthem, geboren op 31 januari 1940, met
Godelieve Van Impe, geboren op 18 april 1941
Gehuwd in Denderhoutem op 30 april 1964
Wonend te Outer

60 jaar huwelijk

Rigobert Van den Bossche, geboren op 31 juli 1929, met
Maria Watripont, geboren op 2 juni 1931
Gehuwd in Ninove op 17 april 1954
Wonend te Ninove

Jan Ardans, geboren op 19 april 1922, met
Simone Vernaillen, geboren op 28 augustus 1928
Gehuwd in Okegem op 21 april 1954
Wonend te Okegem

Victor De Ville, geboren op 5 september 1936, met
Maria Sergeant, geboren op 12 mei 1934
Gehuwd in Pollare op 22 april 1954
Wonend te Meerbeke

Emiel D’Haseleer, geboren op 22 juni 1931, met
Josephine De Brabanter, geboren op 13 oktober 1931
Gehuwd in Liedekerke op 23 april 1954
Wonend te Ninove

Cyriel Van Oudenhove, geboren op 8 februari 1933, met
Julia De Decker, geboren op 18 december 1932
Gehuwd in Sint-Antelinks op 24 april 1954
Wonend in Nederhasselt

Van jong naar (g)oud

MET TOPGITARIST
ERIC MELAERTS “ON STAGE“

Wat? Jeugd en Muziek Ninove organiseert voor liefhebbers 
van gitaarmuziek een interactieve voorstelling met 
topgitarist Eric Melaerts
Waar? Schouwburgzaal van de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13
Wanneer? Woensdag 2 april om 19 uur en 20 uur
Tickets/reservatie/Info: jeugdenmuziekninove@gmail.com, 
053 66 82 21, 0473 75 45 04

“DEMOCRATIEËN STERVEN LIGGEND”

Wat? Auteurslezing met Ludo Abicht n.a.v. zijn nieuw essay
Waar? De Koepoort, Koepoortstraat, Ninove
Wanneer? Woensdag 9 april om 20 uur
Org.: bibliotheek Ninove i.s.m. Masereelfonds Ninove
Info: 054 32 40 04, bibliotheek@ninove.be

KERMISSEN 
20 april: Pollare
27 april: Outer

BRADERIJEN 
17 april: Witte Donderdag, braderij, opendeurdag winkels 
en modeshow in het stadscentrum

Evenementenkalender

Verkiezingen

FEDERALE, VLAAMSE EN
EUROPESE VERKIEZINGEN OP 25 MEI: 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

Op 25 mei kiezen we de vertegenwoordigers in de federale Kamer, 
de regionale parlementen en het Europees Parlement.
Wie kiesgerechtigd is, is verplicht om op die dag zijn stem uit te 
brengen.
Soms kan je niet zelf naar het stemlokaal om te stemmen. 
Dan kan je in bepaalde gevallen een andere kiezer in jouw naam 
laten stemmen. Hiervoor moet je dan een volmacht geven.
Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen!

VOLMACHT GEVEN KAN IN VOLGENDE GEVALLEN:

• Je bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen 
(medisch attest bijvoegen)

• Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Ook wie met jou in het 
buitenland verblijft en moeten gaan stemmen, kan een volmacht geven (attest                                                                                                      
van de werkgever bijvoegen).

• Je bent in België, maar moet op de dag van de verkiezingen werken (attest van de werkgever bijvoegen)
• Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger (attest waaruit de uitoefening van het beroep blijkt, afgegeven door 

de burgemeester van de stad waar je in het bevolkingsregister bent ingeschreven bijvoegen).
• Je verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming (attest van de directie 

van de strafinrichting bijvoegen).
• Je geloofsovertuiging laat je niet toe om te gaan stemmen (attest van de religieuze overheid bijvoegen).
• Je bent student en kan om studieredenen niet gaan stemmen (attest van de directie van de school bijvoegen).
• Ben je om privé-redenen tijdelijk in het buitenland, kom dan uiterlijk tegen vrijdagvoormiddag 23 mei naar de dienst 

bevolking: 
 wanneer je kan bewijzen dat je die dag in het buitenland verblijft, leg je de nodige bewijsstukken voor. 
 De burgemeester of zijn gemachtigde levert je dan een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland af. 
 Deze voeg je bij de volmacht.

 wanneer je geen bewijzen kan voorleggen dat je die dag in het buitenland bent, leg je voor de burgemeester of  
 zijn gemachtigde een verklaring op eer af. Hij/zij maakt dan een verklaring op erewoord op. Deze voeg je bij de  
 volmacht.

HOE GEEF JE EEN VOLMACHT? 
Je vraagt een volmacht aan via een volmachtformulier. Dit formulier kan je afhalen aan het snelloket in het stadhuis of 
downloaden via www.ninove.be (bestuur en administratie/verkiezingen).
Je vult het formulier in, ondertekent het en laat het ook door de volmachtdrager ondertekenen.
Indien je geen volmacht wenst te geven en je niet kan gaan stemmen, kan je het attest, dat de onmogelijkheid om te 
gaan stemmen staaft, samen met je kiesbrief afgeven bij de dienst burgerzaken of op de dag van de verkiezing laten 
afgeven op het stembureau.

Dienst bevolking
054 31 32 59
bevolking@ninove.beINFO

Elektronische
identiteitskaarten

De elektronische identiteitskaarten die aangevraagd 
worden vanaf 1 april hebben een nieuwe 
geldigheidsduur, afhankelijk van de leeftijd van de 
aanvrager: 
• 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig
• 19 tot 74 jaar: 10 jaar geldig
• 75 jaar en ouder: 30 jaar geldig

Je wordt automatisch verwittigd als je je 
identiteitskaart moet vernieuwen. 

Dienst bevolking
054 31 32 59
bevolking@ninove.beINFO N
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                                         Ninove KortSport

ZAALVOETBALTORNOOI 
VOLWASSENEN

In de maanden mei en juni kan je in de sporthal naar het stedelijk 
zaalvoetbaltornooi voor volwassenen (vanaf 16 jaar). Tijdens dit 
recreatief tornooi worden er per ploeg minstens 7 wedstrijden 
gespeeld. De winnaar van het tornooi ontvangt 200 euro.

INSCHRIJVEN kan tot vrijdag 11 april. Deelnameprijs 
bedraagt 175 euro (inclusief 40 euro waarborg).
Meer info en inschrijvingen bij de sportdienst.

SPORTKAMPEN ZOMERVAKANTIE

In de maanden juli en augustus organiseert de sportdienst 
een aantal sportkampen voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Een overzicht van deze kampen vind je op www.ninove.be.

NIEUW
Voetbal- en hockeykamp op het kunstgrasveld, een 
combinatie van 2 attractieve sporten. Voor kinderen van het 
3e tot 6e leerjaar, van 7 tot 10 juli.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor de sportkampen tijdens de zomervakantie 
kan enkel nog online. Het inschrijvingsformulier staat vanaf 
22 april online op www.ninove.be/sport en recreatie/online 
inschrijven. Ben je niet vertrouwd met online inschrijven, dan 
kan je voor inlichtingen terecht bij de sportdienst.

WIELERWEDSTRIJD
De maand april betekent de start van het wielerseizoen 
in Ninove. Op 12 april is er de eerste wielerwedstrijd voor 
Beloften U23 in Aspelare.
De volledige kalender van de wielerwedstijden, lees je in de 
volgende Ninove Info.

SPORTSMAAKZOEKTOCHT 19 APRIL

Op zaterdag 19 april organiseert de sportdienst 
voor de tweede maal een sportsmaakzoektocht.
Tijdens de wandeling van 6 km of 12 km zijn er een aantal 
stopplaatsen waar een sportopdracht moet worden uitge-
voerd en een proevertje wordt aangeboden.

VERTREK: sporthal ’t Sportstekske om 13.30 uur
Deelnameprijs: volwassenen: 7 euro, kinderen: 5 euro 
(verzekering, sport, drankje en versnapering). 

INSCHRIJVEN vóór 14 april.
Bezorg je naam, adres en het aantal km dat je wil wandelen 
aan de sportdienst of mail het via sport@ninove.be 
 

INFO

INFO

sportdienst, sporthal ’t Sportstekske
Parklaan 15, Ninove
054 33 93 97
sport@ninove.be 

Dienst toerisme
054 31 32 85
toerisme@ninove.be

De provincie Oost-Vlaanderen organiseert op 24 april van 
16.30 uur tot 20.30 uur een infomarkt over de geplande 
windturbines in onze regio.
Waar? Basisschool De Luchtballon, Geraardsbergsesteenweg 77, 
Erembodegem.
Geïnteresseerden kunnen informatie krijgen over het 
ruimtelijk planningsproces. Met vragen kunnen zij terecht 
bij projectontwikkelaars, geluidsdeskundigen, provinciale 
ambtenaren…

OPROEP PRIJS TOERISME 2014
Sinds 1989 reikt de VVV-Ninove vzw jaarlijks zijn “Prijs 
Toerisme” uit. Met die onderscheiding wordt een 
organisatie, publicatie, evenement, persoon… beloond 
die in het voorbije jaar Ninove op een of andere manier in 
de aandacht bracht. Bedoeling is Ninove te promoten en 
het toerisme te stimuleren. Toerisme is hierbij een ruim 
begrip: elk initiatief ter bevordering van de uitstraling van 
Ninove kan in aanmerking komen. De winnaar ontvangt 
500 euro!

Wie zichzelf of iemand anders als kandidaat-prijswinnaar 
voor de VVV Prijs Toerisme ziet, kan zich kandidaat stellen 
of een persoon, vereniging of initiatief voordragen die 
volgens hem of haar voor deze toerismeprijs in 
aanmerking komt.

Wie verdiende in 2013 volgens jou zijn sporen door Ninove 
in de schijnwerpers te plaatsen?
Vorig jaar ging de “VVV Prijs Toerisme” naar vzw Maspoe 
die door de organisatie van heel wat grote evenementen 
leven in de stad brengt. Zo brengen de Parkconcerten en 
de ijspiste elk jaar heel wat volk op de been.
De gemotiveerde en gedocumenteerde kandidaturen 
worden ten laatste op vrijdag 16 mei verwacht op de dienst 
toerisme, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

Infomarkt windturbines

Toerisme

Laat je fiets personaliseren bij de politie om zo het risico 
op diefstal te verminderen. Dit gebeurt meestal door je 
rijksregisternummer te graveren op het frame van je 
fiets. In bepaalde gevallen gebeurt de registratie door 
een klever op het fietsframe. Carbon fietsen mogen niet 
gegraveerd worden.  Het is belangrijk dat je een document 
meebrengt waarop je rijksregisternummer vermeld staat 
(bv. identiteitskaart, sis-kaart).
Eens je fiets gegraveerd is, krijg je een fietspas met daarop 
je gegevens. Als je ondanks de gravure toch nog het 
slachtoffer wordt van een fietsdiefstal, dan kan je aangifte 
doen met deze fietspas (of ook door vermelding van je 
rijksregisternummer). Op die manier kan de gestolen fiets 
sneller aan jou gelinkt worden. 

WAAR EN WANNEER?
De fietsgraveringen vinden plaats in het bijcommissariaat 
van de politie (Aalstersesteenweg 24), 
telkens van 9 uur tot 12 uur:
• zaterdag 12 april
• zaterdag 10 mei
• zaterdag 14 juni
In juli en augustus is er geen fietsgravering.

MEER INFO?
Politie Ninove, bijcommissariaat,
wijkcoördinator Rudy Hemmerijckx,
054 31 89 15

Politie

LAAT GRATIS JE FIETS GRAVEREN
BIJ DE POLITIE

INFOINFO
Politie Ninove
054 31 32 32
politie@ninove.be 

Ninove

Op vrijdag 30 mei vindt de Dag van de Buren plaats. 
Wil jij deelnemen met je straat of wijk? Dan kan je 
gratis publiciteitsmateriaal krijgen bij de stad (affiches, 
uitnodigingen, deurhangers). Contacteer hiervoor de 
dienst communicatie, 054 31 32 25,
informatie@ninove.be.

Info: dagvandeburen.be
 

Oproep Dag
van de Buren 

Ook dit jaar neemt de stad deel aan de actie “Met 
Belgerinkel naar de Winkel”, van 26 april tot 31 mei.
Klanten die de handelszaken bezoeken met de fiets of 
te voet (in plaats van met de auto), ondersteunen nl. de 
lokale handelaars én dragen nog eens extra bij aan de 

leefbaarheid van onze kernen. 
Ben je een lokale handelaar en 
wil je gratis deelnemen aan deze 
campagne? Registreer je dan via 
www.belgerinkel.be/handelaar.

Met belgerinkel
naar de winkel

INFO
Frederik De Coster
054 31 32 71
frederik.decoster@ninove.be
of Wanda Bellemans
054 31 32 05
wanda.bellemans@ninove.be

provincie Oost-Vlaanderen
09 267 75 74
sofie.de.braekeleer@oost-vlaanderen.be
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                                         Ninove Kort
Regularisatie zonevreemde sportterreinen

Het stadsbestuur heeft een ruimtelijk uitvoeringsplan 
voorlopig vastgesteld om de zonevreemde terreinen van elf 
Ninoofse sportverenigingen te regulariseren. Het gaat om de 
voetbalterreinen van OSTA Meerbeke, SV Voorde in de Karme-
lietenstraat en de Bekstraat, van VK Neigem en KVE Winnik 
in de Minnenhofstraat en Steenhout, de sportcentra Sint 
Kristoffel en Schoonderhage, de tenniscomplexen Players en 
Madison en de maneges Hof Van Mulders en Molenzicht.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
Het ontwerp van dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt ter inzage 
van 7 april 2014 tot en met 5 juni 2014:
• bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis 

(openingsuren: iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, 
donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur)

• in de bibliotheek (tijdens de openingsuren)
• je kan het volledige ontwerp ook raadplegen op 

 www.ninove.be.

INFORMATIEVERGADERING
Op maandag 28 april om 20 uur is er een informatievergade-
ring in het vergaderlokaal van cultuurcentrum De Plomblom, 
ingang via Edmond De Deynstraat. Gelieve je aanwezigheid te 
bevestigen via ruimtelijke.ordening@ninove.be.

OPMERKINGEN EN BEZWAREN:
Opmerkingen en bezwaren over het ontwerp van het ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan moeten vóór 6 juni 2014 
aangetekend worden verzonden naar de Gemeentelijke Com-
missie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Centrumlaan 100, 
9400 Ninove of afgegeven tegen ontvangstbewijs op hetzelfde 
adres (eveneens gericht aan de Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening).

INFO Dienst ruimtelijke ordening
054 31 32 98
ruimtelijke.ordening@ninove.be 

SPEELPLEIN KARROT TIJDENS 
DE PAASVAKANTIE 

Speelpleinwerking voor kinderen van 6 tot 14 jaar in 
jeugdcentrum De Kuip, van 7 tot en met 18 april van 8 uur 
tot 17 uur.

PRIJS: 4 euro per dag of 2 euro per halve dag
INSCHRIJVEN bij de jeugddienst in jeugdcentrum De Kuip. 
Voor- en naopvang mogelijk via IBO ’t Kadeeken. Schrijf 
hiervoor tijdig in!

Vergeet niet vóór 18 april je activiteiten tijdens de maanden juni/juli/augustus en 
september in te geven in de UITkalender op www.ninove.be (startpagina). Zo komen jouw zomerse activiteiten in het Ninoofs 
Zomer(s) Zakboekje dat eind mei in elke Ninoofse brievenbus valt.

Op woensdag 2 april komt de paashaas op bezoek in IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13a, Ninove. Van 14.30 uur tot 17 uur 
kunnen alle kinderen tot 12 jaar paaseitjes komen rapen!

BUITENSPEELDAG

Kom voor een partijtje voetbal, hockey, andere leuke sport- 
en spelactiviteiten naar de Buitenspeeldag op woensdag 2 
april van 13.30 uur tot 16.30 uur op het plein aan de Ninia, 
Centrumlaan. 
Voor de kleinsten zijn er aparte activiteiten en 
springkastelen op het pleintje aan de achterkant van Ninia 
(Kaardeloodstraat).

VLOTTENTOCHT 2014
3 MEI

Dit jaar kan je opnieuw de Dender afvaren tijdens de 
vlottentocht tussen Ninove en Roosdaal.
Dit jaar wordt er samengewerkt met de jeugdraad 
van buurgemeente Roosdaal die zal instaan voor een 
gezellig openluchtcafé aan de finish voor deelnemers en 
kijklustigen. 

PROGRAMMA
• 9 tot 12 uur: bouw van de vlotten op het grasveld achter 

De Hartjes, Onderwijslaan, Ninove
• 13.30 uur: vertrek
• 16 uur: aankomst ter hoogte van het kunstwerk 

“Den dikke van Pamel”, Weerstanderskaai, Roosdaal
• Openluchtcafé tot 20 uur door de jeugdraad van 

Roosdaal

Verenigingen (jeugd-, sport- en andere verenigingen), 
en andere groepen kunnen deelnemen (minimumleeftijd 
deelnemers: 12 jaar). Alle vlotten moeten gemaakt worden 
met eigen materiaal en originaliteit is belangrijk! 
Inschrijven doe je bij de jeugddienst Ninove en kost 
10 euro per vlot (deelname, verzekering en gebruik 
zwemvesten en begeleiding door brandweer inbegrepen).

Jeugd

Ninoofs Zomer(s) Zakboekje 

Paaseierenraap in ’t kadeeken 

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

INFO

INFO

Sportdienst, 054 33 93 97
sport@ninove.be of
dienst sociale zaken
054 31 32 45
socialezaken@ninove.be
 

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be 

WEEK VAN DE VALPREVENTIE
21 TOT 27 APRIL

Eén op de drie Vlamingen ouder dan 65 valt jaarlijks. 
Om vallen bij ouderen te voorkomen, is de boodschap: “blijf actief, 
vermijd vallen!”
Daarom organiseert Vlaanderen van 21 tot en met 27 april de Week 
van de Valpreventie. Dit jaar focust de campagne op één van de 
belangrijkste risicofactoren voor een valincident, nl. stoornissen in 
evenwicht, spierkracht en mobiliteit. 
Om alle senioren aan te zetten om meer te bewegen organiseert de 
sportdienst van Ninove een dansactiviteit. 

WANNEER? Dinsdag 22 april van 14 uur tot 16 uur
WAAR: Sporthal ’t Sportstekske, Parklaan 15, Ninove

Gezondheid

INFO
Jeugddienst, jeugdcentrum De Kuip
054 31 05 00 - jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
www.facebook.com/jeugddienstninove 

in Ninove
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro
Para Mi - Four Roses
Intuitions - K-Design

Gratis tas
Four Roses

bij aankoop van €250 

ZOND. 6 en 13 APRIL
OPEN VAN 13 TOT 17 U.

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

W W W. A N N - FA S H I O N . B E

Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE-VOORDE
Tel. 054 50 07 81

Voordelen:  kleurvast
 duurzaam
 vorstbestendig
 onderhoudsvriendelijk

LENTE-ACTIE KERAMISCHE TERRASTEGELS

8

                                         Ninove Kort
Wachtdiensten

           APOTHEKERS

- Zaterdag 29 maart (9 uur) tot dinsdag 1 april (9 uur)
 Van Hoorebeke - Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare - 054 33 49 59

- Dinsdag 1 april (9 uur) tot zaterdag 5 april (9 uur)
 Van Rumst - Geraardsbergsestraat 12 - 9400 Ninove
 054 33 27 14

- Zaterdag 5 april (9 uur) tot dinsdag 8 april (9 uur)
 Michiels - Brusselsesteenweg 600 - 9402 Meerbeke
 054 51 86 79

- Dinsdag 8 april (9 uur) tot zaterdag 12 april (9 uur)
 Moeremans - Kouterbaan 63 - 9400 Okegem
 054 33 98 49

- Zaterdag 12 april (9 uur) tot dinsdag 15 april (9 uur)
 Staels J. - Hemelrijk 9 - 9402 Meerbeke
 054 33 34 66

- Dinsdag 15 april (9 uur) tot zaterdag 19 april (9 uur)
 Vanoost - Weggevoerdenstraat 79 - 9400 Ninove
 054 33 25 18

- Zaterdag 19 april (9 uur) tot dinsdag 22 april (9 uur)
 Raemdonck - Beverstraat 6 -9400 Ninove
 054 32 75 89

-  Dinsdag 22 april (9 uur) tot zaterdag 26 april (9 uur)
 Bruyland - Stationsstraat 37/10 - 9400 Ninove
 054 33 26 00

- Zaterdag 26 april (9 uur) tot dinsdag 29 april (9 uur)
 Van Gyseghem - Brusselstraat 63 - 9400 Ninove
 054 33 37 80

- Dinsdag 29 april (9 uur) tot zaterdag 3 mei (9 uur)
 Staels W. - Brusselsesteenweg 247 - 9402 Meerbeke
 054 33 10 05

           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 14.00 - 18.00 uur
- zondag en feestdagen - 09.00 – 12.00 u

INFO www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

S
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Gelieve het ontwerp grondig na te kijken 
op fouten en uw opmerkingen / correcties 
of bevestiging te faxen of te mailen. De 
opdracht kan enkel uitgevoerd worden met 
uw schriftelijk akkoord. 

AKKOORD VOOR UITVOERING

© PUBLIBURO RECLAMEMAKERS
Désiré De Bodtkaai 10 - 9400 Ninove
tel. 054 32 68 42 - fax 054 34 22 20
info@publiburo.be - www.publiburo.be

DATUM

PROJECT

REFERENTIE

FORMAAT

MATERIALEN

KLEUREN

SCHAAL

OPDRACHTGEVER

DATUM

NAAM

HANDTEKENING

2 MAART 2010

spandoek

15854

250 x 100 cm

pvc zeildoek

zie ontwerp

nvt

Chau�aluc

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

TEL 054 587 583 - GSM 0479 260 367 - chauffaluc@telenet.be

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Marc & Marleen heten je welkom 

Roesbeke 79, 9402 Meerbeke 

0479 28 40 01 

info@roesbeekhoeve.be 

www.deroesbeekhoeve.be 
B&B  

Gastenverblijf  
 

In gezellige kamers voorzien van alle 
comfort kan u genieten van de rust van 

het platteland.  
 

Ontbijt (mogelijk vanaf 5u30)  

of half pensioen.  

Eet - & praatcafé  
Diverse streekbieren 

Specialiteiten van het huis: 
Pannekoeken 

Spek met eieren 
Boterham met boerenham/plattekaas 

Groot Zomerterras 
Zaal voor vergaderingen, cursussen ...  

 Open op vrijdagavond, zaterdag,
 zon- en feestdagen
 

Nu ook Luchthavenvervoer  

& Privépersonenvervoer  

Meer info via tel. of mail.  

PRINDAL – HOUT
PALENBEDRIJF – TUINHOUT - ENERGIE

PEYENBEEK 2 – 9400 DENDERWINDEKE
TEL: 054 33 10 16 – info@prindalhout.com

OPENDEUR VAN 28/3 TOT EN MET 5/4
BESTEL VIA ONZE WEBSHOP: WWW.PRINDALSHOP.BE

PEYENBEEK 2 - 9400 DENDERWINDEKE
054 33 10 16 - info@prindalhout.com

Openingsuren: ma - vrij 8.30-17u  - za 8.30-13u  



VIND INSPIRATIE...

11 grote nieuwe show-boxen
in onze toonzalen !

EN GENIET VAN...

Gratis begeleiding van je concept 
door onze tegelcreatieven !

Dat je vrolijk wordt van
onze tegelideeën is

normaal... 

We ♥
to please you!

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

DISTRIBUTOR
AWARD

confindustria ceramica
BENELUX


