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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)

CoLofon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: 
dienst communicatie • Patrick De Jonge • 

Danny De Saedeleer • Frank Van Varenbergh

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

geMeenTeraadSziTTing
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 3 maart om 19.30 uur in het  
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang  
enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

CoMMiSSieS
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
29 februari en 1 maart om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

eXTra 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
> 16 februari (carnaval)
Meer sluitingsdagen: zie p. 19.
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4   't Leid oën mauin hert

9   'Kijk op de kaart'

15
  Verzamelde stadsgedichten  
'Oude Stoute Wijze Stad'

17   De UiTPAS

20   GAS-reglement aangepast

21   Nieuwjaarsdrink in beeld
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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 '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

stadhuis ninove
CenTruMLaan 100, 9400 ninoVe
054 31 32 33  •  www.ninoVe.be

oPeningSuren PubLiekSdienSTen

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*

> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
(enkel dienst bevolking)*

> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.
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Zaterdag 30 januari

> Prinsaanstelling in de 
bedrijfshal van Cloë, Merellaan 
46, om 21.11 uur.

Zondag 31 januari

> Feest der Senioren in de 
bedrijfshal van Cloë, Merellaan 
46, om 14 uur (deuren open 
om 13.30 uur). Optreden van 
Laura Lynn. Verkiezing Prins en 
Prinses der Senioren.

Zaterdag 6 februari

> Machtsoverdracht in cultuur-
centrum De Plomblom om 
11.11 uur. Carnavalsbanket in 
zaal De Linde om 14.30 uur.

Woensdag 10 februari

> Bezoek van Prins Carnaval 
aan woonzorgcentrum 
Klateringen.

Zaterdag 13 februari

> Kindercarnaval - verkiezing 
Kinderprins en Kinderprinses. 

 Inschrijving: in cc De Plom-
blom van 12 uur tot 13.30 uur.

 Vertrek naar de sporthal om 
 14 uur van op het Oudstrij-

dersplein. Kindershow van 
14.30 uur tot 16.30 uur. Aan-
sluitend worden de Kinder-
prins en Kinderprinses bekend 
gemaakt.

  Reisweg: Oudstrijdersplein, 

Burchtstraat, L. Moeremans-
plein, Burchtdam, Denderkaai, 
Vaartweg, ontsluitingsweg 
Vaartweg/Parklaan (parking  
Dr. Hemerijckxplein), Parklaan.

Zondag 14 februari

> Publiciteitskaravaan en 
carnavalsstoet

 De publiciteitskaravaan 
vertrekt rond 12 uur aan de 
Stenebrug in Meerbeke. Reis-
weg: Stenebrug, Kapellestraat, 
Nieuwstraat, Gemeentehuis-
straat, Halsesteenweg, Brus-
selsesteenweg en het volledig 
traject van de carnavalsstoet.

 De carnavalsstoet vertrekt aan 
de Koning Boudewijnlaan/
Brusselsesteenweg in Meerbe-
ke om 13.30 uur (aansluitend 
op de publiciteitskaravaan). 
Reisweg: Koning Boude-
wijnlaan, Brusselsesteenweg, 
Brusselstraat, Burchtdam, Leo 
Moeremansplein, Burchtstraat, 
Marktstraat, Graanmarkt, Burg. 
Behnplein, Dreefstraat, Weg-
gevoerdenstraat, Albertlaan 
(linkerrijvak), Gentsestraat, 
Preulegem, Geraardsberg-
sestraat, Lavendelstraat, 
Beverstraat, Oudstrijdersplein, 
Centrumlaan (tot aan de 
Kaardeloodstraat).

 De prijsafroeping vindt plaats 
onder het tentendak op het 

Oudstrijdersplein. Rond 22 uur  
bekendmaking van de Don 
Augustprijs en het beste 
stoetliedje 2016 door de Prin-
sencaemere. Daarna volgt de 
uitslag van de carnavalsstoet. 

Maandag 15 februari

> Maandagavondstoet en 
Gouden wortelworp

 Vorming van 18 uur tot  
18.30 uur (via de Nieuwe 
Weg) in de Stationsstraat, het 
Stationsplein, de Astridlaan en 
Nieuwe Weg. Vertrek om  
19 uur stipt.

 Reisweg: Dreefstraat, Burg. Behn-
plein, Graanmarkt, Marktstraat, 
Oudstrijdersplein, Beverstraat, 
Lavendelstraat en ontbinding 
via de Kaardeloodstraat naar 
de Centrumlaan.

 Om 21 uur is er de Gouden 
Wortelworp van op het balkon 
van het oud stadhuis en café 
Roosevelt. 

Dinsdag 16 februari

> Sluiten van carnaval
 Om 12 uur wordt op het 

balkon van het oud stadhuis 
carnaval gesloten. Tussen  
13 uur en 14 uur krijg je gratis 
koffiekoeken aan het oud 
stadhuis. Nog niet uitgefeest? 
Zak dan af richting Café Den 
Belleman waar om 15.11 uur 
de wortel wordt verbrand.

CarnaVaLSkaLender
Markt

Er is geen markt op 
dinsdag 16 februari.
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Parking

Op carnavalszondag 14 februari 
zijn volgende parkings open:
> Niniaparking, van 11 uur tot  

22 uur. 
> Colruytparking, van 11 uur tot 

22 uur. 

Je kan ook gebruik maken van de 
gratis parkings aan de Mallaard-
straat en het Instituut HH Harten  
(Onderwijslaan).

Hulppost van 
het rode kruis

De hulppost van het Rode Kruis 
vind je in het vergaderlokaal van 
cc De Plomblom (ingang via  
E. De Deynstraat). Hier kan je ook 
gratis oordopjes krijgen
> zondag 14 februari van 11 uur 

tot maandagmorgen, 1 uur
> maandag 15 februari van  

18 uur tot dinsdagmorgen, 
6 uur

Sanitaire  
voorzieningen

Ook met carnaval is het niet 
toegelaten op de openbare weg 
of zichtbaar vanaf de openbare 
weg te urineren. Overtredingen 
worden beboet met een GAS-
boete tot 350 euro. Maak gebruik 
van de sanitaire voorzieningen 
die zondag, maandag en dinsdag 
langs de openbare weg opgesteld 
staan op de Koning Boudewijn-
laan, op de hoek Denderstraat/
Brusselsesteenweg, op de par-
kings op het Oudstrijdersplein, 
aan de zijkant van de bibliotheek 
(t.h.v. de Despauteerstraat) en  
op de hoek Stationsstraat/ 
Dreefstraat, ter hoogte van het  
C. Behnplein en op de Centrumlaan.

Verkeershinder

Vanaf 8 februari gelden er  
verschillende parkeerverboden in 
het stadscentrum, tussen  
11 en 17 februari zal het centrum 
ook moeilijk bereikbaar zijn met 
de wagen. Check www.ninove.be 
voor de verkeersregelingen!

> om van zaterdag 13 tot en met 
dinsdag 16 februari tapin-
stallaties te plaatsen op de 
openbare weg en in poorten 
of ingangen uitgevend op 
de openbare weg binnen de 
ring (met uitzondering van 
de vergunde terrassen van 
horecazaken)

> om vuurtjes, geïmproviseer-
de barbecues, gasbranders… 
mee te nemen in de carnavals-
optochten 

> voor foorkramers om alcoho-
lische dranken te verkopen

> voor fotografen en camera-
mensen met commerciële 
doeleinden en die niet be-
schikken over een machtiging 
van de burgemeester om foto’s 
en beelden voor verkoop te 
nemen op zondag 14 februari 
tijdens de zondagstoet

> om van zaterdag 13 februari 
tot en met dinsdag 16 februari 
ballonnen, gadgets en lichtge-
vende artikelen aan te bieden

> wildplassen is altijd verboden, 
ook tijdens carnaval!

> om tijdens de zondagsstoet 
drank in glas en glazen 

drankverpakking te gebruiken, 
te schenken of mee te nemen. 
Alleen drank in blik, karton of 
plastiek wordt toegelaten.

 Voor cafés, drankgelegenhe-
den en op openbare plaatsen 
gelegen binnen de ring van 
Ninove is het verboden om 
glazen verpakking aan te 
bieden en drank in glas te 
schenken op zowel zondag 14 
als maandag 15 februari. Alleen 
drank in karton of plastiek 
wordt toegelaten. 

Overtredingen worden be-
straft met een GAS-boete van 
maximaal 350 euro (175 euro 
voor minderjarigen)!

Verboden
Het is verboden:

n
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volgorde stoet

Vaste groep zonder wagen

Vaste groep met wagen

A: Losse groep  
buiten categorie

1-21: Losse groep  
(deelnemers prijs  
beste losse groep)

Losse groep

n
oPruiMing 

De binnenstad wordt vanaf 
woensdag 17 februari 5.30 

uur opgekuist. Van maandag 
29 februari tot en met vrijdag 
4 maart staat er een contai-

ner voor de gratis inzameling 
van vervuilde isomo op het 
Paul De Montplein. Voor de 

inzameling van niet-vervuilde 
isomo (geen isomogruis) 

koop je vooraf zakken aan bij 
IlvA, Industrielaan 18 in 9320 
Erembodegem. De gevulde 
zakken breng je terug naar 

ILvA (kosteloos) of naar het 
containerpark (kostprijs per 

gewicht).

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 88

1. Koninklijke  
Karnavalraad vzw

2. Reuzen

3. Prinsenwagen Wel Bestetj

4. Prinsencaemere

5. Ridders in de Wortelorde

5. bis    De Monjdagridders

6. Seniorenorde

7. De Gasthieëren

8. Vzw De Ninoofse  
Narrengilde

9. De Zjuzjuppebiën

 A - Bezzegeven

10. Veneir Te Naujg NKV

 1 - Grat om Zjiep

11. De Smosjterpotn NKV

 2 - Groulek Dest

12. Dobbelteup NKV

 3 - Radauisj!

13. Pier Ver’t Plezier NKV

 4 - Kem Skeun Aunzien

14. D’Oeverleupers

 5 - De Ninofske Mikkadoo’s

15. Iejt en Geriejt NKV

 6 - De Plekpritten

16. Watjslasj MKV

 7 - Geweljeg Gewiljeg

17. De Maskesskoeten NKV

 8 - De Ninofse Teugangers

18. De Skoeten NKV 

 9 - Nie In Mauinen 'Of

19. Veer Tier Thooësj MKV

 10 - Betropelauik

20. Los’n Dee MKV

 11 - Sjik Genoeg???

21. Ket en Goed NKV

 12 - Skoeim

22. Nie Geweun

 13 - MG De Sorrie’s

23. Vantauidj Op Tasj NKV

 14 - Skiëel van Dest

24. Okegemse Amuzanten 
OKV

 15 - Déérzoepen

25. Van ’t Alverdrau Donker 
NKV

 16 - De Fiolettekes

26. Zig Zag Bleukes NKV

 17 - De Foefkes

27. De Sparkens NKV

 18 - NKV Bellers & Wee

28. Mismieësterd NKV

 19 - NLG De Foesjelieers

29. De Zjielen NKCV

 20 - "FERM"

30. Toeternietoe NKV

 21 - De Plangtrekkers

31. De Ninofske Ploasters NKV

 MLKV Saaske Veern

32. Asda Mogoed Aflupt

 NKV Pisjeloezwjiet

33. NKV Osta Spoedja

 ’t Vier ooijt a slasjen  
leupen

34. Pretensje NKV

35. Don Jo KC vzw

36. Skief Gezoopen NKCV

37. NKV De Draujvers

38. Stinkend Raujk NKV

39. De Charels MKCV

40. Spasjezot

41. De Kloefkappers MKV

42. De Moesjkes MKKV

43. Pips & Co

44. De Zjiepkitten

45. Just Gepast NKV

46. Janet Nor Men Ert NKV

47. Kiekebisj! NKV

48. Ves NKV
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uiTkaLender

staat jouw activiteit al in  

ninove info?

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

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

DENDER

in Ninove

in NinoveuitKalender

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

Elke woensdag  
(behalve tijdens de 
schoolvakanties) 
Babbelonië

> Wat? Interculturele ontmoe-
ting, Nederlands praten

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove (toegang 
via Dr. Hemerijckxplein) 

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

5 februari 
Ninoofs Quiztornooi

> Wat? Laatste quizavond van 
het Ninoofs Quiztormooi

> Waar? Koninklijk Atheneum 
Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Werkgroep Quiz Ninove

7 februari

> Kermis Aspelare

12 februari  
Kindercarnavalshow

>  Wat? Kindercarnavalshow met 
clown Rocky (carnavalkos-
tuum wenselijk)

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

> Uur? 14 uur tot 16.30 uur
> Wie? KWB Meerbeke

14 februari

> Kermis Ninove - carnaval

19, 23, 26 februari,  
4, 8, 11 maart 
Gratis EHBO cursussen

> Wat? Basiscursus eerste hulp
> Waar? Leslokaal van Het Rode 

Kruis, Paul De Montplein 10, 
Ninove.

> Uur? 19.45 uur tot 22 uur
> Wie? Rode Kruis Ninove,  

0476 48 60 12,  
pascalroobaert@hotmail.com

16 en 23 februari 
Kritisch denken

> Wat? Cursus kritisch denken 
> Waar? Cc De Plomblom, 

Graanmarkt (ingang vergader-
lokalen via de Edmond  
De Deynstraat) 12, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot 22 uur. 
Ook op 1 en 8 maart

> Wie? Vormingplus

20 tot 28 februari 
Danny Heylen stelt  
tentoon - Koppen

> Wat? Tentoonstelling portret-
kunst

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

> Uur? Za, zo van 13 uur tot  
18 uur - ma, woe, do, vrij van 
14 uur tot 17 uur - di van  
18 uur tot 20 uur

> Wie? Danny Heylen

21 februari 
JazzMadd

> Wat? Trio Frank Vaganée: 
Frank Vaganée (altsaxofoon), 
Hendrik Braeckman (gitaar), 
Jos Machtel (contrabass)

> Waar? Stedelijke academie 
voor Muziek, Woord en dans, 
Parklaan, Ninove

> Uur? 19 uur. Ook op  
20 februari om 20 uur  
(‘t Kasteeltje Denderleeuw)op 
21 februari om 11 uur (Bathys-
caaf Aalst).

> Wie? JazzMadd

27 februari 
Dansvoorstelling LOS!

> Wat? Dansvoorstelling door 
de leerlingen van de academie, 
studierichting Dans

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 15 uur en 19 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

27 februari 
Sport voor mensen met 
een beperking

> Wat? Maandelijks zijn er 
sport- en spelactiviteiten voor 
mensen met een beperking 
(afwisseld in de sporthal van 
Ninove en Haaltert).

> Waar? Sporthal Ninove
> Uur? 14 uur tot 16 uur
> Wie? Sportdienst Ninove i.s.m. 

sportdienst Haaltert

28 februari  
Chi Neng Qigong 

> Wat? Eendaagse cursus 
Chinese bewegingsleer voor 
beginners

> Waar? Straal en Geniet,  
Donkerstraat 21, Meerbeke

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

29 februari 
Brei- & haakcafé

> Wat? Samen in een gezellige 
sfeer, aangenaam gezelschap en 
op eigen tempo breien en haken

> Waar? Taverne De Koepoort, 
Koepoortstraat 2, Ninove

> Uur? 14 uur tot 17 uur of  
19 uur tot 22 uur. Ook op 
maandag 21 maart en 18 april.

> Wie? KvLv Gewest Ninove

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 activiteit voor 
kinderen (-12 jaar) 
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STadSfoTografen beTraPPen 

‘de ninovieter in 
zijn vrije tijd’ 

Sinds een paar maand heeft Ninove 
vier stadsfotografen. Ze treden voor 

het eerst voor het voetlicht met een reeks 
foto’s over ‘De Ninovieter in zijn vrije tijd’. Je 
kan ze bekijken op www.ninove.be en het 
instagramkanaal van de stad.

Niels Hemmeryckx betrapte enkele mensen in 
hun ‘huis-, tuin- en keukenhobby’s’. Liesbeth 
Renneboog nam de boot voor een tocht op 
de Dender van Ninove naar de buren stroom-

afwaarts. Sara Lamens trok bij nacht en ontij 
naar enkele bekende plekken van Sport, Spel 
en Plezier. Els Huart bezocht het repetitiehok 
van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit 
Appelterre-Eichem en de rockband Hazard 
Pay uit Nederhasselt. 

In de loop van 2016 zullen de vier elk een 
fotoproject realiseren rond een bepaalde wijk 
in groot Ninove.      

er was eens een man met een plan. 

een goed plan, vond het stadsbe-

stuur. en dus staat het plan van de 

man nu aan het stadhuis. op een 

sokkel van beton, hout en metaal.

De sokkel is in meerdere opzichten 
een mobiel kunstproject, verdui-

delijkt kunstenaar Claude Dendauw, de man-
met-het-plan. “Het is letterlijk en figuurlijk 
een platform om beweging en variatie in 
het stadszicht te brengen.” De sokkel zal af 
en toe van plek veranderen en om de zoveel 
maanden op een nieuwe locatie in groot 
Ninove opduiken. Dat kan een groene ruimte 

‘de Wachter’  
op de soKKel

CLaude dendauw 
PreSenTeerT  

‘bewegend’  
kunSTProjeCT

zijn, maar net zo goed een rond punt of een 
dorpspleintje. Bij elke verhuis zal er ook een 
nieuw beeld op de sokkel geplaatst worden. 
Op die manier wordt de sokkel een instru-
ment om op verschillende plekken verschil-
lende beelden van diverse kunstenaars te 
presenteren. “Een wisselwerking tussen de rust 
van het onbeweeglijke en de flexibiliteit van 
het mobiele”, noemt Dendauw het. “Niet enkel 
het beeld verandert maar de hele omgeving 
verandert van uitzicht en sfeer.”

De eerste plek waar de sokkel werd neerge-
poot, is het stadhuis. Het stadsbestuur vond 
het niet meer dan logisch om de initiatiefne-
mer de eer te gunnen het project te openen. 
‘De Wachter’ heet het beeld dat Claude 
Dendauw op de sokkel heeft geplaatst. Het is 
een beeld van ruim anderhalve meter hoog in 
duurzaam porseleingips. 

Het recente werk van Dendauw, onder andere 
de bezieler van het Musée Tapo in Aspelare, 
wordt gekenmerkt door thema’s als ‘herin-
nering’, ‘verlangen’ en ‘verbinding’. Of dat ook 
geldt voor ‘De Wachter’? Kom het ontdek-
ken op de sokkel naast de oprijlaan naar het 
stadhuis. De sokkel blijft er staan tot in de 
lente. Dan verhuist hij naar een andere plek in 
Ninove en zet een andere kunstenaar er een 
nieuw werk op. 

Ben je kunstenaar en heb je interesse  
om mee te werken aan dit project?  
Contacteer de dienst cultuur.    

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 86

© Els Huart

© Sara Lamens

© Liesbeth Renneboog

© Niels Hemmeryckx
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‘KijK op de Kaart’ 
ProjeCTweekend rond de 
HiSToriSCHe kaarTen Van ninoVe 
en zijn deeLgeMeenTen

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

9

het oud stadhuis wordt tijdens de 

krokusvakantie een waar ‘kaarten-

huis’. meer dan dertig historische 

landkaarten waarop een of meer van 

de twaalf ninoofse deelgemeenten 

figureren, worden er geëxposeerd, 

waaronder een paar unieke stuk-

ken. samen met enkele lezingen 

door kaartdeskundigen illustreert 

de tentoonstelling de rijkdom van dit 

kaartenarchief.

De aanleiding voor ‘Kijk op de kaart’ 
zijn twee oude landkaarten die zich 

in het stadsarchief bevinden. De ene is een 
kaart van de deelgemeente Denderwindeke 
(160 x 220 cm, papier op doek, vermoedelijk 
1672), de andere kaart toont deelgemeente 
Meerbeke (160 x 190 cm, perkament, kopie 
uit 1808 van een originele kaart uit 1692). 
De beide kaarten zijn van groot belang voor 
de toponymie, de iconografie van enkele 
belangrijke gebouwen en het inzicht in de 
eigendomsstructuur van de dorpen. De beide 
kaarten worden sinds de zomer van 2015 
gerestaureerd in een atelier in de Antwerpse 
Kempen, met dank aan de Provincie Oost-
Vlaanderen, die dit restauratieproject finan-
ciert. Op ‘Kijk op de kaart’ wordt de geres-

OP
DE

Projectweekend met
tentoonstelling
en lezingen

donderdag 4
tot en met
zondag 7 februari

elke dag van 10u tot 17u
Oud stadhuis, Oudstrijdersplein Ninove

De historische kaarten van Ninove en zijn deelgemeenten

Kijk Kaart

Info: dienst cultuur via cultuur@ninove.be of 054 31 32 87
Kijk op de kaart’ is een organisatie van de stad Ninove (stadsarchief + dienst cultuur & evenementen).
Met steun van Erfgoedraad Ninove, Provincie Oost-Vlaanderen en Erfgoed Denderland.

taureerde, en inmiddels ook gedigitaliseerde, 
kaart van Denderwindeke, in haar volle glorie 
voor het eerst weer getoond. Van de perka-
menten kaart van Meerbeke is momenteel 
nog maar een gedeelte gerestaureerd. Voor 
het project ‘Kijk op de kaart’ wordt ze weer 
overgebracht naar haar thuisstad. Restaurateur 
Etienne Mahieu zal ter plaatse demonstreren 
hoe zo’n restauratie gebeurt. “De bezoeker van 
de tentoonstelling heeft er dan een idee van 
hoe een restauratie een oud en beschadigd 
document kan veranderen.” 

dertig historische kaarten
Maar ‘Kijk op de kaart’ is veel meer dan een 
tentoonstelling van deze twee belangrijke 
kaarten. Dankzij de medewerking van lokale 
historici en kaartenfreaks zoals Georges Vande 
Winkel, Jos Bernaer (Gemeentelijk Studiege-
nootschap van de Hernse Kartuis) en Johan 
Vanvolsem slaagde het stadsarchief erin nog 
een 30-tal andere historische kaarten naar 
Ninove te halen. Sommige kaarten zullen 
‘live’ te bewonderen zijn, andere zijn alleen in 
digitale versie raadpleegbaar. “We zullen de 
tentoonstelling chronologisch opbouwen”, 
vertelt stadsarchivaris Sofie Neuckermans, “te 
beginnen met de kaart van Van Deventer uit 
1565. Er zullen zowel kaarten uit de Spaanse 
als uit de Oostenrijkse periode zijn, maar ook 
recentere uit de tijd dat ons land bij Frankrijk 
en Nederland behoorde. Aan bod komen 
onder andere Horenbault, Chamlay, Villaret, 
Frickx, Leclerc, Sanderus en Ferraris, om te 
eindigen met Vandermaelen en Popp.”

ontdekking Villaret
Voor veel mensen zal de recent ontdekte 
kaart van Jean Villaret een ontdekking zijn, 
zegt Neuckermans. “Villaret is bij het grote pu-
bliek nog onbekend. Dat is jammer, want deze 
cartograaf toont ons waar rond 1748 huizen 
stonden, welke wegen er liepen en hoe ons 
landschap in kleur eruit zag, een goede 25 jaar 
vroeger dan we zien op de bekendere kaarten 
van de Oostenrijkse graaf Ferraris. Jean Villaret 
was een kapitein en geografisch ingenieur van 
de koning van Frankrijk. De opmetingen op 
het terrein gebeurden door Franse militairen. 
De kaarten hebben een schaal van 1/14.400. 
Het resultaat zijn bladen van 95 bij 68 cm, 
waarvan er 79 bewaard bleven.”     

‘kijk op de kaart’  
praktisch 
Tentoonstelling

> van donderdag 4 tot en met zondag  
7 februari, elke dag van 10 uur tot 17 uur

> oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

Lezingen 

> zaterdag 6 februari, 11 uur: Pieter Beyls: 
de landmetertechnieken op historische 
landkaarten

> zondag 7 februari
- 14 uur: Georges Vande Winkel: de 

kaarten van Villaret en Ferraris
- 15 uur: Etienne Mahieu (Articon 

Restauratietechnieken): restauratie van 
kaarten

- 16 uur: Philip Konings (Aquaterra) & 
Clement Herremans: digitalisering van 
kaarten

Infostands (enkel op zaterdag 6 en 
zondag 7 februari) 

> Articon: demonstratie kaartrestauratie-
technieken 

> Geschiedkundige vereniging Het Land 
van Aalst

> Geopunt (Agentschap Geografische 
Informatie Vlaanderen)

‘Kijk op de kaart’ is een organisatie van de 
stad Ninove (stadsarchief + dienst cultuur & 
evenementen) met steun van Erfgoedraad 
Ninove, Provincie Oost-Vlaanderen en 
Erfgoed Denderland
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Na een afwezigheid van vier jaar keert 
Ahmad vanuit Iran terug naar Parijs 

om er de echtscheiding met zijn vrouw Marie 
af te ronden. Marie woont inmiddels samen 
met een nieuwe vriend Samir en diens zoontje. 
Marie's oudste dochter, uit een nog eerder 
huwelijk, is onhandelbaar vanwege Samirs 
aanwezigheid in huis. Samir op zijn beurt 
worstelt met een dramatische gebeurtenis uit 
het recente verleden: een verleden ('le passé') 
waaronder vrijwel iedereen gebukt gaat...

Praktisch
> dinsdag 2 februari, 20 uur (inleiding 

om 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6

Meer info? 
> cultuur@ninove.be 
> ninofilm.club@gmail.com 

filmclub ninofilm presenteert 

le passé 

Voorleesuurtje  
in de bib 

De eerste zaterdag van de krokusvakantie, 
zaterdag 6 februari, neemt het voorleesuurtje 
je mee doorheen de ruimte en ver daarbuiten 
met ‘Verhalen uit de ruimte’!

Alle kinderen van 4 tot 8 jaar zijn welkom van 
10.30 uur tot 11.30 uur.

Graag vooraf reserveren via bib@ninove.be.

Meer in
fo

bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Eind augustus trekt de dienst cul-
tuur en evenementen weer met 

een openluchtcinema door de wijken van 
Ninove. Ze gaan voor elke film op zoek naar 
een bijzondere locatie die past bij het thema, 
de sfeer of het decor van de film. Op elke 
locatie zoeken ze een plaatselijke partner die 
met de stad wil samenwerken. De stad staat 
in voor alle logistieke en technische kosten 
(projectiemateriaal, filmscherm, tafels, stoelen, 
tent, elektriciteitsaansluiting, …), betaalt de 
vertonings- en auteursrechten van de film en 
zorgt voor promotiemateriaal. De plaatselijke 

partner zorgt voor een drank- en eventuele 
andere stands en mobiliseert de mensen van 
het dorp of de wijk. Op die manier wordt de 
openluchtcinema niet alleen een cultureel 
evenement, maar ook een beetje een dorps- 
of wijkfeest. 

Zin om partner-in-openluchtfilms te worden? 
Stel dan je vereniging, wijk- of buurtcomité 
kandidaat om een openluchtfilm naar je wijk 
of buurt te halen. Stuur vóór 15 maart een 
mail naar cultuur@ninove.be. Daarin vertel je 
waarom je met hen wil samenwerken en op 
welke plek je de film wil ‘spelen’.    

dienST CuLTuur zoekT 

openluchtcinema’s

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

Le passé is een Frans-Italiaanse film uit 2013 
van de Iraanse regisseur Asghar Farhadi (die in 
2011 met A Separation de Oscar voor Beste 
Buitenlandse Film won) met in de hoofdrollen 
Bérénice Bejo, Tahar Rahim en Ali Mosaffa.    
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TE GAST IN FEBRUARI programma FEBRUARI
CC De Plomblom
Za 06.02.2016 / Machtsoverdracht
Dienst evenementen / 054 31 32 88

Za 13.02.2016 / InschrIjvIngen kIndercarnaval
Dienst evenementen / 054 31 32 88

Za 27.02.2016 / dansvoorstellIng
Stedelijke academie / 054 33 47 25

Zo 28.02.2016 / concert chrIstoff & lIndsay
bmb agency – Teleticketservice.com / 0477 89 15 74

VergaDerlokaal 1STe VerDiePing
Do 18.2, 3.3, 10.3, 17.3 en 24.3.2016 / cursus van 
vIkIng rjoerIk tot presIdent poetIn
Davidsfonds academie / 016 31 06 70

Zaal De linDe gemeenTehuiSSTraaT 42, meerbeke

Vr 12.02.2016 / clown rocky
kWb meerbeke / 0477 17 07 58

Zaal STeDelijke aCaDemie Parklaan ninoVe

Zo 21.02.2016 / concert jazz Madd
jazz madd / 0495 12 14 47

DI 02.02.2016  TheaTer & woorD

de koe     Beckett Boulevard

wo 03.02.2016 MuzIek 

radIo guga     theatertour “InteaM”  

DI 09.02.2016 FaMIlIeFIlM

kleIne anna en lange ooM (3+) - storM (2+)

wo 10.02.2016 FaMIlIeFIlM

sven en zIjn rat (6+)

Vr 19.02.2016 aMuseMenT

Bros productIes I.s.M. fakkelteater    39 steps

za 20.02.2016 MuzIek

erIksson delcroIX    songs collected from a songbook found in an 
abandoned truckstop pool hall

UITVERKOCHT



Familiefilm  

KLEINE ANNA
EN LANGE OOM (3+)
kleine anna is… klein, nieuwsgierig, vrolijk 
en ook een beetje gek. lange oom is… lang 
en ook een beetje sloom. samen zijn ze altijd 
op zoek naar nieuwe avonturen: ze bouwen 
een boomhut, bakken een taart, gaan vissen 
en hebben dolle pret in de sneeuw. Met heel 
veel oog voor het allerjongste publiek goo-
chelen ze met kleuren en objecten en maken 
kleuters telkens weer aan het lachen.

ook als je erg verschillend bent, kan je sa-
men veel plezier maken. ontwapenend fris-
se, klassieke animatiefilm van de makers van 
de laBan-serie.
 
regie: alicja Björk, lasse Persson, Per ahlin
Zweden – 2012 – animatiefilm – 47 min.

storm is 3 jaar oud en verhuist met zijn ouders van 
Denemarken naar Thailand. De mensen spreken er 
een taal die storm niet verstaat. ze rijden door de 
stad in ‘tuk-tuks’. op de markt kan je sprinkhanen 
en gebraden kikkers kopen. en met nieuwjaar gaat 
iedereen elkaar te lijf met enorme waterpistolen. 
storm omarmt deze wonderlijke wereld met groot 
enthousiasme, en wij mogen delen in zijn opwinding.

sTorM is uniek: in een korte documentaire kijken 
kleuters door de ogen van een leeftijdsgenoot naar 
een heerlijke nieuwe wereld. Vreemd maar toch her-
kenbaar, dankzij een beeldtaal die ook het jongste 
publiek kan begrijpen. Dat storms vader filmregis-
seur is, maakt van sTorM een gezellige family affair. 
sTorM is een prachtig, klein juweeltje.

regie: sonntag Pictures
Denemarken – 2013 – Documentaire – 27 min.

DI 02.02.2016    20.00 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 14,00  |  reDuCTIe: € 13,00  |  - 26 jaar: € 7,00  |  aBo: € 11,20

wo 03.02.2016    20.00 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 16,00  |  reDuCTIe: € 15,00  |  aBo: € 12,80

DI 09.02.2016    14.30 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 6,00  |  reDuCTIe: € 5,00

Theater & woord

DE KOE   Beckett Boulevard
een Faustiaanse afdaling naar de plekken 
waar de macht zich bevindt. ergens in het 
midden, zo lijkt het.

we stellen ons voor dat het alledaags begint.
Met een actrice (natali Broods), die haar 
spelende leven beu is en op de oprichting 
van een politieke partij zint.
waarom niet?
en waarom zou de eerste scène zich niet 
afspelen in restaurant ostend Queen op de 
bovenste verdieping van het kursaal in oos-
tende, waar zij in een gesprek met haar ex-
man (willem de wolf) haar plannen uit de 
doeken doet. en waarom zou zich na verloop 
van tijd niet een ober (peter van den eede) 
bij hen voegen? en waarom zou de politica 
in spe niet op de uitnodiging van deze ober 
ingaan om nog even naar beneden, naar het 
casino te gaan?
zodat het stuk (en de politica) meteen kan 

vervreemden, meteen mee kan afdalen, en 
zich kan laten verleiden om nobele overtui-
gingen met lust, hebzucht, hoogmoed en 
faalangst te vermengen?

natali zoekt zoals gezegd het midden. Maar 
ook willem en Peter zoeken het midden.
het midden, dat door iedereen wordt ge-
zocht, maar dat inmiddels al even hard - sa-
men met iedereen - verdwijnt.

Beckett Boulevard, een stuk waarvan we 
weten dat het begint maar niet waar het ein-
digt.

a badly made play.

van en met natali Broods, willem de wolf 
en peter van den eede

een koe-productie

radio Guga is de straffe live-band rond maestro-
loog Guga Baul. 

Trouw aan zijn talent, kruipt stemmenimitator 
Guga in de huid en het strottenhoofd van de meest 
uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale 

grootheden. het concept wat radio Guga neerzet, 
houdt dan ook het midden tussen een coverband 
en een tribute-band. Verwacht je aan een straffe 
live festivalband, maar uiteraard mét zangimitatie 
én de nodige humor.

Muziek

RADIO GUGA
 Theatertour “INTEAM” UITVERKOCHT

STORM (2+)



Familiefilm  

KLEINE ANNA
EN LANGE OOM (3+)
kleine anna is… klein, nieuwsgierig, vrolijk 
en ook een beetje gek. lange oom is… lang 
en ook een beetje sloom. samen zijn ze altijd 
op zoek naar nieuwe avonturen: ze bouwen 
een boomhut, bakken een taart, gaan vissen 
en hebben dolle pret in de sneeuw. Met heel 
veel oog voor het allerjongste publiek goo-
chelen ze met kleuren en objecten en maken 
kleuters telkens weer aan het lachen.

ook als je erg verschillend bent, kan je sa-
men veel plezier maken. ontwapenend fris-
se, klassieke animatiefilm van de makers van 
de laBan-serie.
 
regie: alicja Björk, lasse Persson, Per ahlin
Zweden – 2012 – animatiefilm – 47 min.

storm is 3 jaar oud en verhuist met zijn ouders van 
Denemarken naar Thailand. De mensen spreken er 
een taal die storm niet verstaat. ze rijden door de 
stad in ‘tuk-tuks’. op de markt kan je sprinkhanen 
en gebraden kikkers kopen. en met nieuwjaar gaat 
iedereen elkaar te lijf met enorme waterpistolen. 
storm omarmt deze wonderlijke wereld met groot 
enthousiasme, en wij mogen delen in zijn opwinding.

sTorM is uniek: in een korte documentaire kijken 
kleuters door de ogen van een leeftijdsgenoot naar 
een heerlijke nieuwe wereld. Vreemd maar toch her-
kenbaar, dankzij een beeldtaal die ook het jongste 
publiek kan begrijpen. Dat storms vader filmregis-
seur is, maakt van sTorM een gezellige family affair. 
sTorM is een prachtig, klein juweeltje.

regie: sonntag Pictures
Denemarken – 2013 – Documentaire – 27 min.

DI 02.02.2016    20.00 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
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TICkeTs: € 6,00  |  reDuCTIe: € 5,00

Theater & woord

DE KOE   Beckett Boulevard
een Faustiaanse afdaling naar de plekken 
waar de macht zich bevindt. ergens in het 
midden, zo lijkt het.

we stellen ons voor dat het alledaags begint.
Met een actrice (natali Broods), die haar 
spelende leven beu is en op de oprichting 
van een politieke partij zint.
waarom niet?
en waarom zou de eerste scène zich niet 
afspelen in restaurant ostend Queen op de 
bovenste verdieping van het kursaal in oos-
tende, waar zij in een gesprek met haar ex-
man (willem de wolf) haar plannen uit de 
doeken doet. en waarom zou zich na verloop 
van tijd niet een ober (peter van den eede) 
bij hen voegen? en waarom zou de politica 
in spe niet op de uitnodiging van deze ober 
ingaan om nog even naar beneden, naar het 
casino te gaan?
zodat het stuk (en de politica) meteen kan 

vervreemden, meteen mee kan afdalen, en 
zich kan laten verleiden om nobele overtui-
gingen met lust, hebzucht, hoogmoed en 
faalangst te vermengen?

natali zoekt zoals gezegd het midden. Maar 
ook willem en Peter zoeken het midden.
het midden, dat door iedereen wordt ge-
zocht, maar dat inmiddels al even hard - sa-
men met iedereen - verdwijnt.

Beckett Boulevard, een stuk waarvan we 
weten dat het begint maar niet waar het ein-
digt.

a badly made play.

van en met natali Broods, willem de wolf 
en peter van den eede

een koe-productie

radio Guga is de straffe live-band rond maestro-
loog Guga Baul. 

Trouw aan zijn talent, kruipt stemmenimitator 
Guga in de huid en het strottenhoofd van de meest 
uiteenlopende binnen- en buitenlandse muzikale 

grootheden. het concept wat radio Guga neerzet, 
houdt dan ook het midden tussen een coverband 
en een tribute-band. Verwacht je aan een straffe 
live festivalband, maar uiteraard mét zangimitatie 
én de nodige humor.

Muziek

RADIO GUGA
 Theatertour “INTEAM” UITVERKOCHT

STORM (2+)

herneming wegens groot succes !

The 39 steps is een verbluffend leuke to-
neelbewerking van de gelijknamige film van 
alfred hitchcock uit 1935, over een man die 
ongewild betrokken geraakt bij duistere spi-
onagepraktijken.

zowel op Broadway, op west end, in Parijs,  
engeland, Duitsland en nederland was deze 
komische thriller een weergaloos succes. 
alleen al in het Criterium Theatre op Pica-
dilly Circus in london, heeft het publiek al 
meer dan acht jaar richard hanny, de knap-
pe held tegen wil en dank, kunnen volgen op 
zijn chaotische vlucht van een schouwburg in 

london, tot op de schotse hooglanden, en 
terug.  Terwijl de liefde zijn pad kruist, wordt 
hij onterecht beschuldigd van moord, raakt 
hij verstrikt in een web vol intriges en wil hij 
door zelf de echte dader te vinden, zijn on-
schuld bewijzen.

slechts vier acteurs spelen alle rollen. Bui-
ten hanny, die als hoofdpersonage het gan-
se stuk zichzelf blijft, geven de drie anderen 
gestalte aan zowat 100 personages. samen 
met het ingenieuze decor zorgt dat voor een 
hilarisch tempo, geestige one-liners en ver-
rassend filmische beelden. 

een grappige en nostalgische terugkijk op 

een vervlogen tijd van Britse stoomtreinen, 
gentlemen met pijp, whisky met soda, Bob-
by’s, bolhoeden en bloedmooie, maar verra-
derlijke spionnes en slinkse dubbelagenten.

Bewerking: patrick Barlow
naar de film The 39 steps van alfred hit-
chcock
naar het boek van john Buchan

Met: Bert cosemans, sofie van Moll,
Maarten Bosmans, ron cornet
regie: Bruun kuijt (nl), robert siân
Vertaling: lex passchier

2014 was een mooi jaar voor het mooiste 
countrykoppel van Vlaanderen, nathalie 
delcroix en Bjorn eriksson. hun debuut-
plaat For ever zag het daglicht en werd 
unaniem gesmaakt, er was de tour met de 
Broken Circle Bluegrass Band, 20 jaar laïs, 
opnames in nashville in Jack white’s Voi-
ce-0-Graph en een immense tour doorheen 
Vlaanderen. 
kortom, een onvergetelijk jaar, waarin het 
zaadje voor een nieuwe plaat werd gezaaid. 
De intimistische klank van For ever wordt 
door het 7-koppig orkest vertaald naar een 
verrassende, dynamische en brede klank, 
en die klank is een inspiratiebron voor de 

volgende opnames. In februari 2016 zal het 
resultaat te horen zijn.

De mysterieuze kabbelende banjo’s van 
‘Papa’ karl eriksson, de innovatieve weid-
se sounds van elko Blijweert en tim coe-
nen en de ‘kartonnen doos’-ritmesectie van 
alain rylant en peter pask vormen een 
breed klankpalet. 

warm, filmisch, energiek en swingend.
europese americana, het bestaat! 
sit back, relax and have a wonderful evening!

www.erikssondelcroix.com

wo 10.02.2016    14.30 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 6,00  |  reDuCTIe: € 5,00

Vr 19.02.2016     20.00 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 14,00  |  reDuCTIe: € 13,00  |  aBo: € 11,20

za 20.02.2016    20.00 uur    sChouwBurG CC De PloMBloM
TICkeTs: € 14,00  |  reDuCTIe: € 13,00  |  aBo: € 11,20

Familiefilm

SVEN EN ZIJN RAT (6+)
Veel mensen vinden ratten afschuwelijke 
beesten. sven vindt dat niet. hij heeft een 
rat die halvorsen heet en dat is het liefste 
dier ter wereld! waarom begrijpen de an-
deren dat niet? zelfs svens ouders zijn niet 
akkoord. Vooral wanneer halvorsen in de 
soepkom valt of een voetbalmatch op tv ver-
stoort. Melissa, svens aardige klasgenootje, 

heeft een goed idee: sven en halvorsen kun-
nen meedoen aan de jaarlijkse ‘huisdieren-
wedstrijd’.

regie: siw rajendram eliassen, kristin ul-
seth

noorwegen – 2006 – speelfilm – 73 min.

Amusement 

BROS PRODUCTIES I.S.M. FAKKELTEATER  39 Steps

Muziek  

ERIKSSON DELCROIX
 Songs Collected From A Songbook Found in An Abandoned Truckstop Pool Hall



vorming
2015-2016
kriTiSCh Denken – Sta stil bij jouw manier van denken 

kritisch denken start bij het stilstaan bij onze eigen manier van den-
ken. op basis van eigen ervaringen gaan we op zoek naar de patronen 
die ons denken bepalen. 
stel bijvoorbeeld dat we niets in ons leven als essentieel zouden be-
schouwen. hoe lang zouden we dat aan kunnen houden? Dit ‘wezens-
denken’ of filosofisch essentialisme is een dominant instrument in 
onze cultuur. we vinden dit terug in de wetenschap, in de politiek en 
in intermenselijke relaties. Denk bijvoorbeeld aan liefde: je weet toch 
wat er essentieel is aan liefde? of niet? 
Dit is één van de 8 manieren van denken die we tijdens deze workshop 
van naderbij zullen bekijken. waar komt dit instrument vandaan? wat 
kun je ermee doen? en waar moet je opletten als je het gebruikt? 

data: 4 sessies : dinsdag 16, 23 februari, 1, 8 maart 2016
telkens van 19u30 tot 22u00
code: 16004ni
prijzen: 40 euro (Standaard) - 8 euro (omnio of werkzoekenden)
begeleiding: Peter aelgoet
plaats: CC De Plomblom, graanmarkt (ingang vergaderloka-
len via de edmond De Deynstraat) 12, 9400 ninove
praktische info: info en inschrijven via www.vormingplus.be
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/
SLUITINGSDAGEN
- 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
-  Online ticketing: je kan 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.

WORDT VERWACHT
WO 02.03.2016 – MuzIektheater
warre BorgMans & vItaly pIsarenko     de Biecht van liszt

DO 03.03.2016 – fIlM 
the Imitation game 

VR 04.03.2016 – faMIlIevoorstellIng
Bronks    de koning van de paprikachips (8+)

DO  17.03.2016 – klassIeke MuzIek
toon fret & veronIka Iltchenko    die welt von gestern & 
le temps retrouvé
Locatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Parklaan 13, 9400 Ninove

DI 22.03.2016 – fIlM 
diarios de Motocicleta

WO 23.03.2016 – amusement
MIch walschaerts    duizend man sterk

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op
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Op Gedichtendag 2004 trad Willie 
Verhegghe aan als stadsdichter van 

Ninove. Twaalf jaar later is het resultaat een 
40-tal stadsgedichten. Oude Stoute Wijze Stad 
is een bloemlezing van (bijna) alle stadsgedich-
ten die Willie Verhegghe over de stad en haar 
deelgemeenten schreef. 

Oude Stoute Wijze Stad bevat niet alleen 
bekende gedichten – bekend, omdat ze 
bijvoorbeeld al jaren op een stadsgevel of een 
andere plek in het straatbeeld zichtbaar zijn – 
maar ook kakelverse gedichten. “Ik ontdekte 
dat ik nog niet over elke deelgemeente een 
stadsgedicht had geschreven”, vertelt Willie. 
Aan dat euvel wordt in Oude Stoute Wijze 
Stad verholpen. 

oude stoute Wijze stad  
de VerzaMeLde STadSgediCHTen 
Van wiLLie VerHeggHe

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be   
054 31 32 85

NEIGEM EN ZIJN BOS

In hectaren het kakkenestje van Ninove
maar groot in zijn daden van bedevaart en bos,
de kapel van Bevingen brandt witwassen kaarsen
ten hemel en leunt met bakstenen schouders
devoot tegen de donkere flanken van het bos aan.

Het bos waar de nacht zijn uilen voedt en
een amoureuze vos de valse passie preekt
in de fluisterstemmen van verliefden
die gul en gulzig alles aan mekaar beloven
tot de slijtage van de tijd hen tot de orde roept en
de vrouw zich tooit met geveinsde kleine maagdenpalm
terwijl haar driftige minnaar voor wilde kamperfoelie
zwak en kleintjes door de knieën gaat.

Hoor hoe de buizerd roept, zie zijn vleugels
die aan het vlerken van  kleine engelen doen denken.
In de puntige schaduw van de Margarethakerk
rust een mooie jongen uit van deze wereld,
hier vrees en koester ik de veel te jonge dood
die goede vrienden tot een bloedend hart en
nooit helemaal verwerkt verdriet heeft omgevormd.

Oude Stoute Wijze Stad, geïllustreerd met beelden 
van een keur aan Ninoofse fotografen, is te koop 
aan 10 euro bij de dienst cultuur en evenementen 
in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6.    

danSVoorSTeLLing

los!
Door de leerlingen van de studierichting Dans, 
middelbare en hogere graad en volwassenen.

Zaterdag 27 februari om 15 uur en 19 uur
cc De Plomblom, Graanmarkt 12

> Toegang 6 euro  
(leerlingen academie gratis toegang)

> Kaarten aan de balie van cc de Plomblom,  
054 34 10 01

Voormalig 
burgemeester jószef 
simicz uit deszk, Hongarije, 
oVerleden
In 2014 verbroe-
derde Ninove of-
ficieel met Deszk 
in Hongarije. De 
eerste vriend-
schappelijke 

contacten tussen beide gemeenten dateren 
van 2003. Initiatiefnemer was toenmalig burge-
meester van Deszk, Jószef Simicz. Hij bezocht 
Ninove een eerste maal in de zomer van 2003, 
sindsdien ontstond er een nauwe samenwer-
king met allerhande uitwisselingen op vlak 
van cultuur, jeugd… Burgemeester Simicz 
werd opgevolgd door László Király maar bleef 
betrokken bij de vriendschapsbanden, zij het 

achter de schermen. Jószef Simicz bezocht 
Ninove meermaals, een laatste keer in 2008 om 
de rozenstruiken te schenken die werden geplant 
op de rotonde op het kruispunt Centrumlaan-
Onderwijslaan. 
Op 16 december 2015 overleed ex-burge-
meester Simicz op 70-jarige leeftijd na een 
slepende ziekte. Het stadsbestuur van Ninove 
zorgde voor bloemen en stuurde zijn officiële 
rouwbeklag. Het is dankzij burgemeester Jószef 
Simicz dat Ninove er Deszk als zusterge-
meente en heel veel vrienden uit Hongarije 
aan overhoudt. Al diegenen die hem hebben 
gekend bewaren dan ook de beste herinnerin-
gen aan hem.

OUDE
STOUTE
WIJZE
STAD
gedichten over Ninove

WILLIE
VERHEGGHE

In primeur, en als smaakmaker voor Oude 
Stoute Wijze Stad: ‘Neigem en zijn bos’

vorming
2015-2016
kriTiSCh Denken – Sta stil bij jouw manier van denken 

kritisch denken start bij het stilstaan bij onze eigen manier van den-
ken. op basis van eigen ervaringen gaan we op zoek naar de patronen 
die ons denken bepalen. 
stel bijvoorbeeld dat we niets in ons leven als essentieel zouden be-
schouwen. hoe lang zouden we dat aan kunnen houden? Dit ‘wezens-
denken’ of filosofisch essentialisme is een dominant instrument in 
onze cultuur. we vinden dit terug in de wetenschap, in de politiek en 
in intermenselijke relaties. Denk bijvoorbeeld aan liefde: je weet toch 
wat er essentieel is aan liefde? of niet? 
Dit is één van de 8 manieren van denken die we tijdens deze workshop 
van naderbij zullen bekijken. waar komt dit instrument vandaan? wat 
kun je ermee doen? en waar moet je opletten als je het gebruikt? 

data: 4 sessies : dinsdag 16, 23 februari, 1, 8 maart 2016
telkens van 19u30 tot 22u00
code: 16004ni
prijzen: 40 euro (Standaard) - 8 euro (omnio of werkzoekenden)
begeleiding: Peter aelgoet
plaats: CC De Plomblom, graanmarkt (ingang vergaderloka-
len via de edmond De Deynstraat) 12, 9400 ninove
praktische info: info en inschrijven via www.vormingplus.be
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/
SLUITINGSDAGEN
- 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
-  Online ticketing: je kan 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.

WORDT VERWACHT
WO 02.03.2016 – MuzIektheater
warre BorgMans & vItaly pIsarenko     de Biecht van liszt

DO 03.03.2016 – fIlM 
the Imitation game 

VR 04.03.2016 – faMIlIevoorstellIng
Bronks    de koning van de paprikachips (8+)

DO  17.03.2016 – klassIeke MuzIek
toon fret & veronIka Iltchenko    die welt von gestern & 
le temps retrouvé
Locatie: Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans,
Parklaan 13, 9400 Ninove

DI 22.03.2016 – fIlM 
diarios de Motocicleta

WO 23.03.2016 – amusement
MIch walschaerts    duizend man sterk

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op
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Voor het vierde jaar op 
rij organiseert de stad 

NinoMundo, een multicultureel 
straatfeest in het centrum van 
Ninove. In toffe workshops maak 
je kennis met allerlei culturen uit 
heel de wereld. Aan de verschil-
lende eet- en drinkkraampjes kan 
je proeven van de culinaire diver-
siteit in Ninove. Op het centrale 
podium komt dans en muziek uit 
de hele wereld.

Infoavond

De dienst integratie zoekt Nino-
vieters van vreemde herkomst die 
het eten, de kunst, de muziek… 
uit hun cultuur wil delen met 
de andere inwoners. Kan je 
goed koken, maak je de mooiste 
armbanden, zing je in een koor 
of dans je de pannen van het 
dak? Aarzel niet en kom naar de 
infoavond op donderdag 25 
februari om 20 uur in het oud 
stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove.     

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be   
054 31 32 48

ninomundo zoeKt jouW hulp 

Stad

> IBO ‘t Kadeeken
> speelpleinwerking
> sportdienst 
> zwembad De Kleine Dender
> dienst toerisme
> bibliotheek
> technische dienst 
> taalspeelbad

AGB Ninove (zwembad  
De Kleine Dender)

> redders (weekend en school-
vakantie)
> poetshulp

OCMW 

Wzc Klateringen
> zorgkundige
> kinesitherapie
> poetsdienst
> keukenhulp
> kapsalon
> maaltijden aan huis
> wasserij
> technische dienst

Gebouw De Cooman
> poetsdienst
> administratief medewerker 
(sociale dienst, dienst ICT)

De uiterste inschrijvingsdatum 
voor alle sollicitaties is 29 februari. 
De sollicitatieformulieren vind 
je op www.ninove.be >onder-
nemen en werk > werken > 
vacatures bij de stad Ninove

Meer info?
> Personeelsdienst,  

054 31 33 06,  
personeel@ninove.be

> OCMW Ninove,  
054 51 53 75,  
secretariaat@ocmw.ninove.be

> AGB Ninove (zwembad De 
Kleine Dender), 054 33 40 64, 
dekleinedender@ninove.be 

Vacatures Voor jobstudenten  
en monitoren

De stad, het AGB 
Ninove (Zwembad 
De Kleine Dender) en 
het OCMW werven 
voor de schoolvakan-
ties 2016 jobstudenten 
en/of monitoren aan 
voor volgende dien-
sten/functies:

© Frank Van Varenbergh

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

erfgoedraad 
zoeKt vertier 

Op de jaarlijkse Erfgoeddag van 24 april presenteren de stad 
en de erfgoedraad een tentoonstelling rond het thema ‘Den 

hof af ‘. Daarvoor zoekt de erfgoedraad foto’s, verhalen, voorwerpen 
en documenten (affiches, uithangborden…) die te maken hebben 
met (verdwenen) cafés en dancings, de wijk- en dorpskermissen van 
vroeger en nu, het toneel- en muziekleven, (kermis)koersen en andere 
sportevenementen die aan kermissen gelinkt zijn, plekken van leute en 
amusement, … Bezit je dergelijk materiaal of ken je mensen die foto’s 
of objecten in hun bezit hebben? Meld het dan aan de dienst cultuur 
via cultuur@ninove.be. Uiteraard wordt alle materiaal na afloop keurig 
terug bezorgd.     

© Hedwig D'Haeseleer
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Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

Meer in
fo

Sportdienst
sport@ninove.be  
054 33 93 97

vanaf nu kan je in 

ninove met de uitpas 

nóg aantrekkelijker - en 

soms goedkoper - aan 

sport of cultuur doen. 

Wie over een UiTPAS 
beschikt, kan UiT-

punten sparen aan de balie of 
de spaarzuil van een stadsdienst 
of een vereniging die UiTPAS 
aanvaardt. Per deelname kan 
je één UiTpunt sparen. Heb je 
voldoende punten verzameld, 
dan kan je die omruilen voor het 
voordeel van jouw keuze. 
In Ninove spaar je UiTpunten bij 
elk bezoek aan de bib of het cc, 

bij elke zwembeurt in De Kleine 
Dender, bij elke activiteit waaraan 
je deelneemt in de sporthal of 
bij elke activiteit die door een 
andere stadsdienst georganiseerd 
wordt (tentoonstelling, lezing, 
wandeling, cursus, concert…). 
Daarnaast hoopt de stad dat ook 
zoveel mogelijk cultuur-, jeugd- 
en sportverenigingen de UiTPAS 
willen aanbieden. Mensen met 
een laag inkomen hebben recht 
op een gratis UiTPAS en genieten 
bij elke UiTPAS-activiteit (ook 
voor schooluitstappen) van 
speciale kortingen of reduc-
tietarieven. Een UiTPAS tegen 
kansentarief aanvragen doe je bij 
het OCMW of Teledienst.

Hoe geraak je aan 
een uiTPaS?
1.  ga met je identiteitskaart naar 

één van de verkooppunten: 
bibliotheek, cc De Plomblom, 

 sporthal ‘t Sportstekske of  in 
het oud stadhuis 

2.  betaal 5 euro en ontvang je 
persoonlijke UiTPAS. Ben je 
jonger dan 18, dan betaal je 
maar 2 euro!

Een overzicht van alle 
activiteiten en voordelen: 
www.uitpasdender.be    

de uitpas 
daar kan je nog eenS Mee buiTenkoMen

VOORNAAM:

NAAM:
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WWW.UITPASDENDER.BE

DENDER

De sportdiensten Nin-
ove, Haaltert en Her-

zele gaan samen een avontuur-
lijke uitdaging aan en organiseren, 
samen met Outside travel, een 
4-daags avonturensportkamp van 
4 t.e.m. 7 april.
> Verblijf: Ravenhof, Pope-

ringseweg 412, Vlamertinge.
 Op het programma: paintball, 

deathride, speleo, avontuurlijke 
teambuilding, mountainbike, 
quads, boogschieten, hoog 
touwenparcours en bmx 
parcours.

> Doelgroep: 10 t.e.m. 16 jaar.
> Deelnameprijs: 170 euro.
> Online inschrijven kan via 

www.ninove.be > sport en 
recreatie > online inschrijven.

Alle overige kampen van de 
paasvakantie zijn volzet!    

sPortYWeek 
Voor senioren

De sportdienst organiseert van 
22 tot 26 februari (van 9 uur tot 
12 uur) de Sportyweek voor seni-
oren in sporthal ‘t Sportstekske.
Op het programma: conditiegym, 
balvaardigheidsvormen, allerlei 
dansvormen, badminton en slag-
spelen, buitenactiviteiten…
Deelnameprijs: 4 euro/halve dag  
(sport, verzekering, drankje per 
dag inbegrepen)

Info en inschrijven?
Sportdienst, 
sport@ninove.be, 
054 33 93 97.

adventureKamp in de paasvaKantie
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aanPassing tarieVen  
administratieVe  
documenten

Vanaf 1 januari 2016 werden de tarieven 
van een aantal administratieve documenten 
aangepast:

> elektronische identiteitskaart zonder biome-
trie: 21 euro

> verblijfstitel met biometrie: 23 euro
> kids-ID: 10 euro
> zeer dringende spoed eID zonder biometrie:  

197 euro
> dringende spoed eID zonder biometrie:  

129 euro
> dringende verblijfsvergunning met biome-

trie: 129 euro
> zeer dringende kids-ID: 187 euro
> dringende kids-ID: 119 euro
> zeer dringende kids-ID vanaf de tweede 

gelijktijdige aanvraag voor kinderen binnen 
hetzelfde gezin: 58 euro

> dringende kids-ID vanaf de tweede ge-
lijktijdige aanvraag voor kinderen binnen 
hetzelfde gezin: 58 euro

Meer in
fo

dienst bevolking
bevolking@ninove.be   
054 31 32 65

oPleiding nieuWe 
VrijWilligers 
tele-ontHaal

Tele-Onthaal is 24 uur 
per dag bereikbaar 
voor een gesprek per 
telefoon of chat. Ano-
niem, vertrouwelijk 
en voor iedereen. In 
2015, contacteerden 
dagelijks gemiddeld 
74 Oost-Vlamingen de telefonische en chat-
hulpdienst voor een goed gesprek over kleine 
en grote zorgen. Tele-Onthaal Oost-Vlaande-
ren beantwoordde zo afgelopen jaar in totaal 
27.134 oproepen.
Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig om de 
grote vraag naar een anoniem luisterend oor 
te beantwoorden. Zin om mee te werken? 
Geïnteresseerd in een boeiende opleiding? 
De basisopleiding voor Oost-Vlaanderen start 
op zaterdag 20 februari in Gent.
Meer info en inschrijven via
www.tele-onthaal.be/nl/vrijwilligerswerk

Deze tanks blijven onbeheerd in de 
grond zitten of naast de woning 

staan. Een van de redenen vormt vaak de hoge 
kostprijs voor het reinigen en verwijderen van 
de tank. Op lange termijn vormen deze tanks 
echter een risico op vervuiling van de bodem 
en het grondwater. 
 
Tankslag 

Volgens de wetgeving moet een oude 
stookolietank geledigd en gereinigd worden. 
Vervolgens moet de tank verwijderd of 
opgevuld worden met een inert materiaal. 
Om de kosten voor het buiten gebruik stel-
len van de tanks te drukken, organiseert het 
stadsbestuur samen met SOLVA en 16 andere 
steden en gemeenten een intergemeentelijke 
‘tankslag’: een collectieve sanering van buiten 
gebruik gestelde stookolietanks. Door een 
grote groep geïnteresseerden te verzamelen 
kan een sanering tegen voordelige tarieven 
uitgevoerd worden. De samenaankoop start in 
het voorjaar 2016.

Interesse?

Vrijblijvend inschrijven kan bij SOLVA door 
het ingevuld inschrijvingsformulier te bezor-
gen aan SOLVA, Jozef Cardijnstraat 60, 9420 
Erpe-Mere. Je zal dan na de selectie van de 
aannemer een persoonlijke offerte ontvangen. 

Het inschrijvingsformulier kan je vinden op de 
website van SOLVA (www.so-lva.be) of opha-
len bij de dienst leefmilieu in het stadhuis.

Infoavond

Op woensdag 3 februari is er om 19.30 uur 
een infoavond in de vergaderzaal van de bib, 
ingang via E. De Deynstraat.
De firma('s) die gekozen worden, komen 
zichzelf en hun werkwijze voorstellen op een 
tweede infoavond in april. Je kan er meteen 
contacten leggen om een offerte te laten 
opmaken.

Mee beslissen?

De keuze van de firma’s gebeurt door een 
werkgroep van mensen die hun tank willen 
laten saneren. Wil je deel uitmaken van deze 
stuurgroep? Duid dit dan aan bij je inschrijving. 
Je krijgt een persoonlijke uitnodiging voor 
deze stuurgroep. Mensen die bij hun inschrij-
ving doorgeven hieraan te willen deelnemen, 
worden een week voordien uitgenodigd. 

Meer info?

>  dienst leefmilieu, 054 31 32 67,  
leefmilieu@ninove.be 

>  SOLVA, tanksanering@so-lva.be     

sla je slag met  
de tanKslag!
de afgelopen jaren zijn veel verwarmingsinstallaties overgeschakeld van 

mazout op aardgas. hierdoor zitten heel wat woningen met een stookolietank 

die niet meer in gebruik is. 

groepsprogramma triple p voor  
ouders met Kinderen van 2 tot 12 jaar
is je kind een moeilijke slaper? ruimt 

je zoontje nooit op? maken je kinde-

ren veel ruzie? heb je als ouder soms 

het gevoel dat je er alleen voor staat?

Het groepsprogramma Triple P, een initiatief 
van vzw Den Boomgaard en het stadsbestuur 
Ninove, biedt je duidelijke en eenvoudige 
strategieën om je problemen als ouder op te 
lossen en in de toekomst te vermijden.
 
Er wordt gewerkt met een groep van max. 12 
personen. Je kan alleen of als koppel komen.
Eerst zijn er vijf groepssessies. Nadien volgen 
drie telefonische sessies waarin je persoonlijke 
vooruitgang wordt opgevolgd. Tenslotte is 
er nog een afrondende groepssessie en een 
afsluitende telefonische sessie.
 

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove

> Wanneer? 21 en 28 april, 3, 12 en 19 mei,  
16 juni, telkens van 19 uur tot 21.30 uur.

> Kostprijs? Gratis

> Info en inschrijvingen?  
Vzw Den Boomgaard, 055 42 19 95, 
an@denboomgaard.telenet.be, www.triplep.be
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sluitingsdagen 
stadsdiensten

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 

> 16 februari (carnavalsdinsdag)

Extra sluitingsdagen

dienst toerisme, dienst cultuur, cultuur-
centrum De Plomblom, jeugddienst, bib, 
sportdienst, zwembad De Kleine Dender
> zondag 14 februari
> maandag 15 februari

zwembad De Kleine Dender
> zaterdag 13 februari
> zondag 14 februari
> maandag 15 februari

dienst cultuur
> woensdag 17 februari

mobiele lijnWinkel  
oP de dinsdagmarkt

Heb je vragen over de dienstregeling of over 
je abonnement van De Lijn? Wil je abonne-
menten aanvragen of verlengen, biljetten en 
Lijnkaarten kopen of informatie over 
De Lijn krijgen? Kom naar de mobiele Lijn-
winkel op de Ninoofse dinsdagmarkt in de 
Kaardeloodstraat op volgende data (telkens 
van 8 uur tot 12.45 uur): 2 en 16 februari.

vanaf 1 januari 2016 ziet de 

waterfactuur er anders uit. de 

vlaamse regering heeft beslist dat 

alle vlaamse drinkwaterbedrijven de 

waterfactuur voortaan op dezelfde 

manier berekenen.

Via je waterfactuur betaal je voor 
de productie en levering van je 

drinkwater, de afvoer van je afvalwater en 
de zuivering van je afvalwater. De nieuwe 

berekening geldt voor de deze drie delen van 
de waterfactuur en bestaat uit:

> een vastrecht met een korting per gedomi-
cilieerde

> een basistarief voor het basisverbruik

>  een comforttarief voor het comfortverbruik.

Vóór 1 januari 2016 kreeg elke gedomicilieerde 
15 m³ water gratis. Dit stopt vanaf 1 januari 2016. 
Er komt wel een korting op het vastrecht.
 
In de praktijk komt dit vastrecht neer op:

nieuWe  
Waterfactuur  
vanaf 1 januari 2016

Soort vastrecht
Bedrag vastrecht, per 

wooneenheid, per 
jaar (excl. 6% BTW)

Korting op vastrecht, 
per gedomicilieerde 

(excl. 6% BTW)

Vastrecht drinkwater 50 euro 10 euro

Vastrecht gemeentelijke bijdrage afvoer 30 euro 6 euro

Vastrecht bovengemeentelijke bijdrage zuivering 20 euro 4 euro

De korting geldt voor maximaal 5 gedo-
micilieerde personen per wooneenheid. 
De totale korting kan dus maximaal even 
hoog zijn als het aangerekende vastrecht.
 
Voor het basisverbruik wordt een basistarief 
van 1,48 euro/m³ aangerekend. Dit geldt voor 
30 m³ per wooneenheid plus 30 m³ per gedo-
micilieerde per jaar.
 
Voor al het water dat méér verbruikt wordt 
dan het basisverbruik, wordt het comforttarief 
aangerekend. Het comforttarief bedraagt twee 
keer het basistarief, in dit geval dus 2,96 euro/m³.

Heb je recht op een sociale korting?

De voorwaarden om recht te hebben op een 
sociale korting blijven ongewijzigd, de bereke-

ning is wel veranderd. Indien je in aanmerking 
komt voor een sociale korting, wordt de 
factuur eerst op de gewone manier berekend. 
Daarna krijgt je voor elk onderdeel een korting 
van 80%. Normaal gezien gebeurt deze verreke-
ning automatisch. Mocht dit niet het geval zijn, 
neem dan contact op met de klantendienst van 
de Watergroep.

Meer info?

Neem zeker een kijkje op www.dewatergroep.be/ 
mijnfactuur. Voor vragen, neem contact op via 
info@dewatergroep.be of 02 238 96 99. 

Op de website van VMM kan je zelf bereke-
nen wat de nieuwe tariefstructuur betekent 
voor jouw waterfactuur: www.vmm.be/data/
berekenjewaterfactuur.    

Rappen is het nieuwe zingen. 
Gewoon wat praten op muziek? 
Het is net iets meer dan dat...

De jeugddienst organiseert op 6 februari 
‘Rap-time’, een open podium in De Kuip. Een 
toonmoment voor jonge rappers met talent! 
Wil jij jouw talent laten zien of ben je gewoon 
nieuwsgierig? Kom gerust langs, de inkom is 
gratis! Vanaf 20 uur.

jeugd zoeKt raptalent!

Meer in
fo

Bjorn van Lejo
bjorn@lejo.be   
0495 29 27 19
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Sinds kort heeft Ninove een 
lokaal toewijzingsreglement 
(=voorrangsreglement) dat 27 
(later 60) sociale woningen of 
appartementen met één of twee 
slaapkamers voorbehoudt aan 
65+’ers. Heel wat 65+’ers staan 
op de wachtlijsten van soci-
ale huisvestingsmaatschappijen 
Denderstreek of Ninove Welzijn. 
De wachttijd bedraagt 4 à 6 jaar. 
Deze doelgroep valt terug op 
een pensioen en heeft dikwijls 

verhoogde medische kosten. 
Een voorrangsreglement voor 
deze doelgroep was dan ook zeer 
welkom. Er zijn ook een aantal 
sociale woningen in Ninove, 
Okegem, Outer en Aspelare die 
perfect op maat zijn voor bewo-
ning door senioren (allen op het 
gelijkvloers).  In opdracht van het 
OCMW bouwt Ninove-Welzijn 
ook sociale assistentieflats (33-
tal) langs de Edingsesteenweg in 
Denderwindeke. Ook hier zullen 

senioren voorrang krijgen. 
Het is niet zo dat alle 65+ ers op 
de wachtlijst onmiddellijk een 
sociale woning zullen toegekend 
krijgen. Dit zal geleidelijk aan 
gebeuren. Naargelang deze 27 
(met Denderwindeke erbij 60) 
woningen vrijkomen, zullen enkel 
mensen die 65 jaar zijn of ouder 
op de wachtlijst één van deze 
woningen kunnen toegekend 
krijgen”.

uit een kwaliteitsonder-

zoek van test-aankoop 

blijkt dat er problemen zijn 

met de onderzochte gele 

huisvuilzakken van 45 liter 

(klein formaat)

Uit de resultaten van het 
onderzoek zijn twee 

belangrijke vaststellingen aan het 
licht gekomen:

>  de kwaliteit van de zakken 
voldoen niet altijd aan de 
Europees opgelegde normen. 
Hoewel er over de kleine zak-
ken nooit klachten zijn geuit 
door de gebruikers, blijken de 
zakken bij de laboratorium-
valtest niet aan die normen te 
voldoen. 

>  de zakken die besteld zijn 
als 45 literzakken, blijken in 
realiteit slechts 30 liter te kun-
nen bevatten. Slechts door het 
onderzoek van Test-Aankoop 
is ILvA hiervan op de hoogte 
gebracht. 

ILvA nam onmiddellijk volgende 
maatregelen:

> ILvA neemt de volledige 
voorraad kleine zakken uit de 
winkelrekken terug

> Inwoners die dat wensen, kun-
nen op korte termijn de kleine 
zakken inleveren. ILvA zal de 
inwoners zo spoedig mogelijk 
informeren waar en wanneer 
het terugbrengen van de zak-
ken kan starten. Hierover lees 
je meer in de volgende Ninove 
Info.

> Inwoners die verkiezen hun 
kleine zakken niet in te leveren 
kunnen die zakken in elk geval 
blijven gebruiken.

> In de toekomst zal ILvA de 
zakken bij levering aan gron-
dige controles door externe 
labo’s onderwerpen en slechts 
verspreiden als ze voldoen aan 
de opgelegde normen.

> ILvA wil ook in de toekomst 
zakken met een reële inhoud 
van 30 liter aanbieden. Dit 
formaat blijkt voor kleinere 
huishoudens met weinig afval 
veel handiger dan de grote 
zakken van 60 liter. De nieuwe 
zakken van 30 liter zullen in 
omloop gebracht worden met 
een aangepaste prijs van 1 euro 

per stuk. Vanaf 22 februari 
zullen ze in de winkelrekken 
liggen, nadat uit onderzoek 
gebleken is dat zij aan alle 
normen voldoen.

De gewone ILvA-huisvuilzak 
van 60 liter (groot formaat) is 
eveneens getest door een erkend 
laboratorium. Het volume en 
de valtest van deze huisvuilzak 
voldoen wel aan alle normen.

Meer info?
Klachtendienst ILvA,  
053 85 85 45 
(tijdens kantooruren)     

ilva haalt Kleine  
huisvuilzaKKen uit de reKKen

Meer in
fo

dienst huisvesting
huisvesting@ninove.be
054 31 32 75

ninoVe reserVeert aantal sociale  
Woningen Voor senioren

Nieuw toegevoegde  
bepalingen rond:

> dierenwelzijn
> hondenweide
> carnaval
> gebruik alcoholhoudende 

dranken
> beschadigingen
> geweld, slagen en verwondingen
> dempen van grachten
> onkruid, takken, hagen…  

op openbaar domein
> vuur en rook
> diefstal
> inbreuken op verkeer

Er werden ook artikels toege-
voegd rond ouderlijke betrokken-
heid en bemiddeling en gemeen-
schapsdienst voor overtreders.

Er zijn ook wijzigingen in 
de bepalingen rond:

> werktuigen en ontploffings-
motoren

> boomcars
> graffiti
> zwerfvuil en sluikstorten
> aanbieden huisvuil
> toegang tot de begraafplaat-

sen
> vaststelling van de overtredin-

gen
> bemiddeling minderjarigen.

Het volledige GAS-reglement kan 
je opvragen bij het secretariaat van 
de stad (secretariaat@ninove.be, 
054 31 32 55), of downloaden 
op www.ninove.be. Er wordt 
ook gewerkt aan een uitgebreide 
informatiefolder die in iedere 
brievenbus in groot Ninove zal 
vallen.     

gas-
regLeMenT 
aagePaST

sinds 1 januari is er een 

nieuw gas-reglement van 

toepassing. ten opzichte 

van het vorige reglement 

werden heel wat nieuwe 

bepalingen toegevoegd, 

en waren er ook heel wat 

wijzigingen:

Meer in
fo

secretariaat
secretariaat@ninove.be
054 31 32 55
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op zondag 10 januari 

zakten meer dan 1.200 

ninovieters af naar de binnenkoer 

van het stadhuis voor de jaarlijkse 

nieuwjaarsdrink. onder een stralende zon 

werden nieuwjaarswensen uitgewisseld en 

genoot iedereen van swingende muziek, 

lekker eten en drinken. de fotobooth 

zorgde voor een originele 

herinnering!

nieuwjaarSdrink 
Voor inwonerS 

in beeld



Voor alle problemen met de schouw

!!! Firma De Pauw !!! 
054 50 28 62
Condensatieprobleem

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove

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 30 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. 

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 09.00 - 18.00 uur
> 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 uur

(g
)o

ud

Van jong naar

 60 jaar huwelijk
François Schuddings, 

geboren op 29 januari 1935,
met Mariette Muylaert, 
geboren op 4 januari 1932.

Gehuwd in Meerbeke 
op 10 februari 1956.

Wonend in 
Meerbeke.

103-jarige
Joanna Van den Abeele

Geboren op 
27 februari 1913

Wonend in Meerbeke

101-jarige
Maria Moerenhout

Geboren op 
2 februari 1915

Wonend in Meerbeke

101-jarige
Petrus De Leeuw

Geboren op 
27 februari 1915

Wonend in Ninove

Wachtdiensten



 

Hebt u al 
eens overwogen 

om uw gehoor 
te laten testen?

www.amplifon.be  0800 94 229

GRATIS
HOORTEST*

VRIJBLIJVENDE 
PROEFPERIODE***

zonder medisch doel 
**

voorwaarden in uw hoorcentrum

 

*zonder medisch doel www.amplifon.be  0800 94 229

Maak nu een afspraak bij het Amplifon hoorcentrum 
of op 0800 94 229.

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove 
Tel.: 054 50 35 05 • E-mail: ingrid.lucas@amplifon.com

Maak van 16 tot 28 november 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*
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ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de VLeMinCk jan
PHiLiPPe - dannY

brusselsesteenweg 280
9402 Meerbeke

>  ruim- en onstoppingsdienst 24/24u

>  ledigen en reinigen van septische putten, beerputten, ...

>  reinigen en ontsmetten van waterputten, steenputten, 
citernes, ...

>  ontstoppen en ontkalken van kleine en grote leidingen 
(bad, lavabo, wc, riool, boiler,...) zonder breekwerk

>  rioolinspectie met camera voor het opsporen van lekken, 
breuken, verzakkingen in leidingen

>  verhuur van mobiele toiletten en toiletwagen

>  opsporen van verborgen putten of leidingen

>  geurdetectie: opsporen van stank of hinderlijke geur

gSM 0479 84 02 83  -  054 32 18 75
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

>>>Snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de VLeMinCk jan
PHiLiPPe - dannY 

De juiste kijk op uw vloer...

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)

Tel. 054/50.07.81

www.vloerenbeke.be



Veronove tegels passen overal...

•	 4 verdiepingen keuze
•	 Ruim en uniek aanbod 

natuursteen 
•	 Volkeramische tegels in 

alle maten
•	 Afdeling cementtegels, 

Marokkaanse zelliges, 
authentieke terracotta...

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

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

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

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

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








Ook bij jou!

Kanaal Veronove


