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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.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
• 31 december (namiddag)
• 1 januari
• 2 januari

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 23 januari 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
20 en 21 januari 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)

COLOFON

Redactie: dienst communicatie
Oud stadhuis I Oudstrijdersplein 6 I 9400 Ninove
Tel. 054 31 32 25 I informatie@ninove.be

Foto’s: Danny De Saedeleer I dienst communicatie I 
bibliotheek I academie muziek, woord en dans I Jo Clauwaert

Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken vóór 
publicatie bezorgen bij de redactie
Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: Michel Casteur, stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

Opmaak: Publiburo reclamemakers I publiburo.be

Druk: Publiburo reclamemakers I  publiburo.be
 
Ninove Info wordt gedrukt op papier afkomstig uit
verantwoord beheerde FSC® gecertificeerde bossen.

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
AGB Dienstenbedrijf Ninove: 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
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Vinkenstraat 22 I 9400 Ninove
0474 716 780 I info@kapsalon-pilita.be

www.kapsalon-pilita.be

         openingsuren
 ma, di 09.00 - 18.00 u.
 wo gesloten
 do 13.00 - 20.00 u.
 vr 09.00 - 18.00 u.
 za 08.00 - 17.00 u.

Dames- en herenkapsalon
 met of zonder afspraak 2014

LICHTSTUDIO
De Schrijver
sinds 1932

PERSOONLIJK ADVIES:
voor uw woning, tuin,
gevel, kantoor, winkel,
enz...

Hoofdverdeler
Modular, Targetti,
Orbit, Lumiance,
Sylvania, Prisma,
Artemide,
Wever & Ducre
enz...

Dreefstraat 1
(aan de Koepoort)

Ninove
054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

• lichtstudie
• lichtplanning
• lampen
• installatiematerialen:
• Niko, BTICINO,...
• ook oude reeksen
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Ninove wordt maandelijks bedeeld in
17.500 brievenbussen, dus een unieke kans om te adverteren

INTERESSE OF MEER INFORMATIE?
Dienst communicatie, oud stadhuis

Oudstrijdersplein 6 I 9400 Ninove I 054 31 32 25
informatie@ninove.be - www.ninove.be

HIER KON
JOUW ADVERTENTIE

STAAN!



Wat brengt de toekomst
voor Ninove?

MEERJARENPLAN STAD NINOVE ZET BELEIDSLIJNEN UIT

In december werd het meerjarenplan van de stad door de gemeenteraad goedgekeurd.
In dat plan moet het bestuur het beleid van de stad voor de komende zes jaar uittekenen

en financieel onderbouwen. 

verder uitgebouwd, onder meer door een avondopening 
van de stadsdiensten op donderdag tot 20 uur. 

Koopkracht inwoners blijft behouden
Nieuwe inkomsten vond de stad voornamelijk in de 
invoering van een reeks retributies en belastingen die in 
andere steden al jaren gangbaar zijn. Zo moet een nieuwe 
belasting op reclamedrukwerk behoorlijk wat geld in het 
laatje brengen. 
Voor de burger is er sprake van een bijzonder beperkte 
lastenverhoging. Aan de personenbelasting en de 
opcentiemen wordt immers niet geraakt. Wel wordt een 
aantal retributies op het niveau van vergelijkbare steden 
gebracht (meer op p.15). Alles bij elkaar geteld, komt 
die verhoging neer op een bedrag van 150.000 euro of 
gemiddeld 4 euro per Ninovieter. Dat maakt dat de stad 
de noodzakelijke investeringen kan doen, zonder aan de 
koopkracht van de inwoners te raken.

Waar gaat het geld naar toe?

Openbare werken en mobiliteit
De budgetten voor het onderhoud van de wegen, 
voet- en fietspaden blijven op hetzelfde niveau. Alle 
rioleringswerken waarvoor subsidies zijn bekomen, 
worden de komende zes jaar effectief uitgevoerd. 
Voor een aantal op termijn geplande projecten zijn 

de studiekosten voorzien, zodat de stad tot realisatie 
kan overgaan zodra er zekerheid is over de gevraagde 
subsidies. Daarbovenop is er een investeringsenveloppe 
voorzien van 4 miljoen euro in verkeers-, fiets- en 
wandelveiligheid. 

Bruisend Ninove
Ninove kent een bijzonder bloeiend verenigingsleven. 
Talrijke culturele, sport- en jeugdverenigingen 
kruiden onze stad. De stad wil hen nog meer en beter 
ondersteunen door een betere dienstverlening. Waar 
nodig wordt extra geïnvesteerd. Zo is er budget voorzien 
voor de realisatie van twee extra kunstgrasvelden voor 
de voetbalclubs en een extra jeugdhuis in centrum 
Ninove. Wat cultuur betreft blijft de stad inzetten op 
een kwalitatieve bibliotheekwerking en een hoogstaand 
cultuuraanbod. Daartoe krijgen de bibliotheek en De 
Plomblom na twintig jaar een grondige opknapbeurt.

Deelgemeenten
De deelgemeenten worden niet over het hoofd gezien in 
het meerjarenplan, met per deelgemeente een groene 
speel- en ontmoetingsruimte en de nodige investeringen 
in de buurthuizen. Er wordt ook werk gemaakt van de 
herwaardering van de trage wegen en er wordt fors 
ingezet op de verkeersveiligheid op de vaak drukke 
gemeentewegen waar (snel) sluipverkeer een probleem 
vormt.
 
Ruimtelijke ordening en patrimonium
De ontwikkeling van de oude OCMW-terreinen en het 
recent aangekochte postgebouw wordt dé uitdaging 
voor de komende bestuursperiode. De politiediensten 
op de Aalstersesteenweg en het Sociaal Huis zullen 
een functionele huisvesting krijgen op de site van 
het postgebouw. Ook voor het gebied ten zuiden van 
de Dender – van de Burchtdam tot en met de oude 
Fabeltaterreinen – ontwikkelt de stad een visie voor de 
toekomst. De herlocalisatie van de brandweerkazerne 
en de magazijnen van het vroegere AGB DN wordt 
eveneens voorbereid. De stad zal ook verder de sociale 
huisvestingsmaatschappijen bijstaan bij de realisatie van 
extra sociale woningen. Gemeentelijke verordening voor 
regenwateropvang en parkeergelegenheid moeten de 
problemen inzake wateroverlast en parkeerdruk onder 
controle houden. De lokale economie wordt versterkt, 

INFO Wil je meer weten?
Het volledig beleidsplan kan je lezen op
www.ninove.be 

onder meer door de ontwikkeling van de bedrijvenzone 
Ter Groeninge (tussen Expresweg en Aalstersesteenweg) 
en de KMO-zone in Outer/Appelterre (ter hoogte van de 
Kapittelstraat). 
Wat het stadspatrimonium betreft, wordt eveneens een 
aanzienlijke inspanning gedaan. Voor de scholen komt 
er budget voor de noodzakelijke nieuwbouwprojecten 
in Appelterre, de kleuterschool in de Parklaan en 
Denderwindeke. Voor de gemeentelijke basisschool van 
Nederhasselt wordt het subsidiedossier voorbereid. 
De stad plant ook voor 1,9 miljoen investeringen in 
energiezuinigheid en hernieuwbare energie.

Leefmilieu
Die investeringen op vlak van energie zullen nodig 
zijn om het engagement van de stad na te komen 
inzake klimaatbeleid door de ondertekening van het 
burgemeestersconvenant. Ook een groener wagenpark 
moet de doelstellingen van het convenant (20 procent 
minder CO²uitstoot tegen 2020) helpen bereiken. 
Naast de investeringen in de deelgemeenten komen er 
ook aanzienlijke investeringen in extra groene ruimtes 
binnen en aan de rand van de stadskern. De ontwikkeling 
van volkstuintjes staat ook op het programma. 

OCMW en sociaal beleid
Ook het OCMW heeft zijn meerjarenplan klaar. Het OCMW 
wil de komende zes jaar inspelen op de vergrijzing met 
de realisatie van 30 seniorenflats en ontmoetingsruimtes 
voor senioren. Voor een nieuw woonzorgcentrum wordt 
het subsidiedossier voorbereid, zodat het OCMW klaar 
is een nieuw project op te starten wanneer de Vlaamse 
overheid hiervoor geld vrijmaakt. 
In het kader van de armoedebestrijding maakt het 
OCMW de komende zes jaar van de bestrijding van de 
kinderarmoede en verdere begeleiding van mensen met 
een schuldprobleem prioritair werk. Het OCMW wil ook 
inzetten op de activering van mensen die moeilijk de weg 
tot de arbeidsmarkt vinden. Het nieuwe Sociaal Huis 
moet het uithangbord worden voor het sociaal beleid van 
het OCMW en de stad. De stad versterkt zelf ook haar 
sociaal beleid door extra in te zetten op kinderopvang, 
integratie, sociale economie en senioren. 

Een ambitieus project dus, waar het stadsbestuur de 
komende jaren haar schouders zal onder zetten!

De stad blijft financieel gezond

De komende zes jaar plant de stad voor maar 
liefst 50 miljoen investeringen. Ondanks die forse 
investeringsenveloppe blijft de stad op lange termijn 
financieel gezond. De autofinancieringsmarge (het getal 
dat weergeeft of de stad ook op lange termijn haar 
budgettaire verplichtingen kan nakomen) moet op het 
einde van 2019 groter zijn dan 0. Voor Ninove is dat getal 
begroot op 1,36 miljoen euro. Dat wil zeggen dat de stad 
marge heeft om eventuele onverwachte investeringen toch 
te realiseren en dat het volgende stadsbestuur zeker de 
nodige marge blijft hebben om verder beleid te voeren. De 
schulden van de stad Ninove zullen in 2019 minder dan 500 
euro per inwoner bedragen. Dit is minder dan de helft van 
vergelijkbare steden.

Inspanningen zorgen voor gezonde financiën
Inspanningen op verschillende terreinen maken die 
gezonde stadsfinanciën mogelijk. Zo houdt de invoering 
van een 38-urenweek voor het stadspersoneel de 
personeelskosten onder controle. Verder wordt er 
bespaard op de werkingskosten. De integratie van het 
Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove in 
de stad en de samenwerking tussen de ondersteunende 
diensten van de stad en het OCMW zorgen voor minder 
personeelsuitgaven, zonder dat de dienstverlening 
hieronder lijdt. Integendeel, de dienstverlening wordt 
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Verteltheater
en Gedichtendag

Samen klinken
op het nieuwe jaar

KAMISHIBAI IN DE BIB!

GEDICHTENDAG 2014

Vanaf januari 2014 kan je in de bib terecht voor het uitlenen van het kamishibai verteltheater. 

Kamishi wat?

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm. Het 
is geen poppenkast en het is ook niet het voorlezen van 
een prentenboek. Het gaat om een klein theatertje waarin 
grote tekeningen passen. Elk blad geeft een scène weer 
uit een verhaal. Een verteller verschuift tekeningen en 
vertelt ondertussen het verhaal, dat op de achterzijde van 
de prenten te lezen is. Zo komt een verhaal tot leven voor 
een groep kinderen. 

Het vertellen met dit houten kastje met papieren prenten 
vindt zijn oorsprong in Azië. Tijdens de eerste helft van 
de twintigste eeuw was deze originele vorm van vertellen 
vooral in Japan zeer populair. Op een bepaald moment 
telde Tokio maar liefst 3.000 Kamishibai-vertellers. De 
vertellers reden rond op hun fiets en hadden op het 
bagagerek een doos met snoep bevestigd. Deze snoep 
verkochten ze aan kinderen. Bovenop de doos bevond zich 
een minitheatertje waar de kinderen zich verzamelden 
om het verhaal goed te kunnen volgen. Het theatertje 
stond garant voor een goede klantenbinding. Voordat de 
verteller begon, sloeg hij op een trommel of gebruikte hij 
houten kleppers om de aandacht te trekken.

Naar ondertussen jaarlijkse traditie wil het stadsbestuur graag samen met alle Ninovieters klinken op het nieuwe jaar. 

Zondag 5 januari kan je tussen 11 uur en 13 uur nieuwjaarswensen uitwisselen op de binnenkoer van het stadhuis aan 
de Centrumlaan in Ninove. Een drankje en een hapje, een streepje muziek en een springkasteel voor de kinderen zorgen 
alvast voor de juiste sfeer. Nu enkel jouw aanwezigheid nog!

Parkeren kan op de parking van het H.H. Harteninstituut en het PTI.

Op 29 januari, de avond vóór Gedichtendag, heten de bib en cc De 
Plomblom je welkom in de Koepoortzaal voor de intieme voorstelling 
“Herman”, een ode aan Herman de Coninck. Een variatie mooie 
teksten en liederen, gebracht door Sylvie De Pauw (sopraan) en Kristien 
Hemmerechts (auteur). Voor meer info, zie de maandklapper van cc De 
Plomblom op de binnenzijde van deze Ninove Info. 

Kamishi hoe?

De bib richt zich met deze collectie hoofdzakelijk 
naar mensen die met kinderen werken: leerkrachten, 
onthaalouders, medewerkers in de kinderopvang, 
voorleesouders, jeugdbegeleiders, enz. Wil je kinderen 
warm maken voor deze vertelvorm? Ontleen dan een 
kamishibai verteltheater in de bib!

In de bibliotheek kan je terecht voor het uitlenen van deze 
theatertjes en vertelplaten. De lijst met twintig titels kan 
je vanaf januari opvragen via de catalogus:  
http://ninove.bibliotheek.be, of via de keuzelijst aan de 
balie. De materialen zelf zijn opgesteld achter de balie op 
het gelijkvloers. Spreek dus een medewerker aan. 

Het uitlenen is gratis. Je kan maximum vier 
vertelplatensets en een theater per keer uitlenen. Je mag 
de sets en theatertjes maximum twee weken houden. 

auteur en illustrator
Liesbet Slegers

Bibliotheek Ninove
054 32 40 04
bibliotheek@ninove.be
www.ninove.be/bib
www.facebook.com/bibninove 

INFO

ZET 2014 MOOI IN OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE VAN DE STAD!
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Voor liefhebbers van kunst, 
cultuur en erfgoed

Dieren in nood

JE BENT EEN FILMFAN
(EN JE ZOEKT EEN NIEUWE UITDAGING)? 

WIE DOET MEE AAN DE GROOTE OORLOG? 

dE gRoOtE CuL(t)sHoW: NIEUWJAARSONTMOETING 
VOOR LIEFHEBBERS VAN KUNST, CULTUUR EN ERFGOED

Word dan lid van onze filmclub. Of beter: kom eens luisteren of het iets 
wordt met de filmclub en welke rol jij daarin kunt spelen.

Momenteel zijn in Ninove vier instanties bezig met het programmeren 
van films. Cinema Central is een commerciële uitbating en zet in op 
actuele filmreleases. Cc De Plomblom toont één keer in de maand 
een recente kwaliteitsfilm. Bibart Filmclub laat je kennis maken met 
het aanbod van de bibliotheken, en doet dit ook tweemaal per jaar in 
Ninove. De dienst cultuur trekt in de zomer met Film in de Wijken naar 
een gepaste openluchtlocatie.

Is er binnen of naast deze initiatieven nog plaats voor een filmclub? We denken van wel. Een filmclub speelt een rol in 
enkele van deze initiatieven: (mee) programmeren, zorgen voor omkadering, zoeken naar locaties voor Film in de Wijken, 
… Een filmclub bedenkt en organiseert nieuwe initiatieven, zoals een festival of een jaarcyclus rond een thema, regisseur 
of acteur. Een filmclub bewaakt en promoot het globale filmaanbod van de stad. 
Zin om mee te doen? Kom dan naar de startvergadering Filmclub op maandag 20 januari om 20 uur in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6 in Ninove. 

DIERENASIEL DENDERWINDEKE
Het dierenasiel in Denderwindeke krijgt vanaf 1 januari 
2014 nieuwe uitbaatsters. Katrien Reygaerts en haar 
mama Martine Van Den Steen willen dieren een nieuwe 
kans geven. Mensen kunnen hun dieren afstaan aan 
het asiel en vervolgens zoeken Katrien en Martine een 
passende thuis. 
De nieuwe uitbaatsters willen zich specialiseren in honden 
en katten. Ze willen de dieren zoveel mogelijk tijd geven 
om een nieuwe thuis te vinden en gaan dan ook niet over 
op euthanasie (tenzij het totaal niet verantwoord is om 
het dier te plaatsen zoals bv. bij ziekte en uitgesproken 
agressie).
Het asiel vangt ook verloren gelopen dieren op en probeert 
zo snel mogelijk contact op te nemen met de eigenaars. 
De verloren gelopen dieren blijven vijftien dagen in het 
asiel. Zijn de eigenaars tegen dan nog niet gevonden, dan 
wordt het dier in orde gebracht voor adoptie (chip, vaccina-
tie, ... ).
Bij afstand of adoptie worden er afstands- en adoptie-
kosten aangerekend. Deze dienen voor de verzorging, de 
dierenartskosten, de voeding... van het dier.
De nieuwe uitbaters willen de huisvesting van de dieren zo 
vlug mogelijk aanpassen. Zo willen ze quarantainekooien 
plaatsen voor de katten en vernieuwde kattenkooien met 
een buitenloop, de kooien verbeteren met duurzame 
materialen, voor ieder dier een verwarmd binnenhok 
voorzien, een speelweide aanleggen,...   Alles om het de 
dieren zo aangenaam mogelijk te maken! Vrijwilligers zijn 
steeds welkom om te wandelen met de honden!

Contact
Katrien Reygaerts, Kerkveld 29, 9400 Denderwindeke,
054 32 16 79 - www.dierenasielninove.be
Het asiel is open op maandag, woensdag en vrijdag van 
14 uur tot 19 uur en op zaterdag van 14 uur tot 18.30 uur. 

ARK VAN POLLARE
De Ark van Pollare vangt weidedieren op. Geiten, bokjes, 
konijnen, pony’s, cavia’s, kippen, varkens, maar ook meer 
exotische dieren zoals kangoeroes zijn welkom in het op-
vangcentrum bij Els en Hans. De dieren kunnen er terecht 
op een grote weide en een kleine weide (pony’s,...), in het 
geitenverblijf, het konijnenverblijf, het caviaverblijf, het 
kippenverblijf, de (verwarmde) kuikenopvang. Er is zelfs 
een verblijf voor hangbuikvarkens!
Wil je een dier binnenbrengen? Bel de Ark van Pollare 
dan eerst even op. De uitbaters trachten altijd eerst het 
dier te zien in zijn huidige omgeving. Je betaalt een kleine 
bijdrage als je afstand doet van een dier, verschillend van 
dier tot dier. De vzw vraagt ook om 1 jaar lid te worden van 
de vzw (20 euro).
De Ark van Pollare gaat niet zelf actief op zoek naar 
adoptieouders. Herplaatsingen kunnen wel, maar dan 
komt de vraag van de mensen zelf. Geef hiervoor ook eerst 
een belletje om te kijken welke dieren er zijn.
Deze vzw kan alle giften gebruiken om voor voedsel en 
beschutting te zorgen voor de dieren (giften: Iban BE68 
3770 4844 1534). Ook hulp bij het bouwen van de hokken, 
dierenvoeding,… is welkom. 

Contact
Els De Saveur en Hans Lenvain, Pollarebaan 115, 
9401 Pollare - 0497 42 18 02
info@arkvanpollare.be - www.arkvanpollare.be
De Ark van Pollare werkt steeds op afspraak.

POLITIE VOOR DIERENWELZIJN
Vanaf januari 2014 zetten vier politie-inspecteurs zich, 
bijkomend bij hun overige taken, in voor het dierenwelzijn. 
Mensen hebben meestal het beste voor met hun dier, 
maar kunnen soms wel extra goeie tips gebruiken. Daar-
om zullen de politie-inspecteurs richtlijnen geven wanneer 
het welzijn van het dier niet of te weinig gerespecteerd 
wordt. Daarna kunnen er onverwachte controles volgen om 
na te gaan of de richtlijnen worden nageleefd. In extreme 
gevallen kunnen zij dieren in beslag nemen.
Meldpunt dierenwelzijn politie Ninove

Heb je weet van verwaarloosde dieren?
Meld dit dan aan het meldpunt! 
Politie Ninove, Onderwijslaan 75 , 9400 Ninove
054 31 32 32 - dierenwelzijn@ninove.be 

Zoals veel steden en gemeenten puzzelt de dienst cultuur momenteel een 
meerjarenprogramma rond de herdenking van De Groote Oorlog in mekaar. De aftrap 
gebeurt op 1 februari met de opening van “Ten oorlog”, een bijzondere tentoonstelling over 
het veelbekeken en –geprezen televisieprogramma, voorjaar 2013 op Eén / VRT. Later op 
het jaar volgen nog meer tentoonstellingen, optredens, films, herdenkingsmomenten en 
herinneringspublicaties. Het verenigingsleven springt gretig op de kar van de ’14-’18-hype. 
De dienst cultuur centraliseert graag alle activiteiten rond de herdenking van De Groote 
Oorlog. Plant ook jouw vereniging een dergelijke activiteit? Laat het weten aan de dienst 
cultuur. Activiteiten die vóór 18 januari gemeld worden aan cultuur@ninove.be, komen in de 
jaarbrochure die begin februari verschijnt. 

Vrijdag 17 januari vanaf 19.30 uur in het buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat in Outer 

• De Groote KRASJ: terugblik op toppers van 2013, tips voor 2014
•  Van “De strip van Loewie” tot de striptease van Louise
• “Dynamiet in de dorpen”: over de tuin van de pastoor en een buurthuiscafé
• De stadsgedichten van 2013 
• Spiekershoek: wat is jouw cultuurmoment?
• Kalenderstandjes: verenigingen voorspellen hun toekomst(ige activiteiten)
• Haal een film naar je wijk!
• Infostanden kunst- en cultuurraad / erfgoedraad 
• Talkshow met kunstsetters en cultuurmakkers 

• Concert The Durans (keigoeie covers met en zonder loeiharde gitaren)
• Receptie met hapjes en drankjes

dE gRoOtE CuL(t)sHoW is een gratis productie van het cultuurforum 
(i.s.m. kunst- en cultuurraad + erfgoedraad), de dienst cultuur,
cc De Plomblom en de bibliotheek. 

Dienst cultuur
054 31 32 91
cultuur@ninove.be INFO

Soms kunnen baasjes niet meer voor hun dieren zorgen. Of wil iemand graag baasje worden 
en is hij of zij nog op zoek naar een (huis)dier. Dan kan je in Ninove terecht in het dierenasiel in 

Denderwindeke of in het opvangcentrum Ark van Pollare in Pollare.

Uitbaatster Katrien en mama Martine met Luka en 
Saphira, beiden geadopteerd uit het asiel
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	 Za 25-01-2014 
 Stedelijke Academie /
 Academie in concert
 054 33 47 25
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TE GAST
IN JANUARI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM Trefcentrum De Linde

Volg ons op facebook
http://nl-nl.facebook.com/CCDePlomblom

	 Za 11 en zo 12-01-2014
 Tentoonstelling Creatief Atelier Glimmen
 054 33 43 60

 Za 25-01-2014
 Quiz NKV De Ninofske Ploasters
 0487 56 33 57

 Zo 26-01-2014
 Ten Oorlog / Lezing Arnout Hauben / KWB Meerbeke
 0470 18 81 05

Stook veilig
én zuinig
WIL JE OOK EEN VEILIGE, ZUINIGE EN 
MILIEUVRIENDELIJKE CENTRALE VERWARMING? 

Laat je stookinstallatie dan regelmatig nakijken.
Hou je hierbij aan deze drie gouden regels:

KEUREN VOOR HET EERSTE GEBRUIK
Laat een nieuwe installatie of een gewijzigde installatie keuren voor het eerste gebruik. 
Een erkend technicus gaat dan na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed 
geplaatst en afgesteld is. Je krijgt een keuringsrapport dat je bij je stookinstallatie moet bewaren.

PERIODIEK ONDERHOUD
Het is algemeen bekend dat voor toestellen op stookolie een jaarlijks onderhoud nodig is, maar wist je dat voor 
toestellen op gas elke twee jaar een onderhoud door een erkend technicus nodig is? Die reinigt het toestel en 
de schouw en controleert de verbranding. Ook met gas bestaat immers het risico op CO-vergiftiging door een 
slechte verbranding of slechte ventilatie. Bovendien is een goed werkend toestel zuiniger en heb je dus minder 
brandstofkosten. Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de 
twee laatste onderhoudsbeurten bewaar je bij je stooktoestel.

BEOORDELING VAN HET RENDEMENT
Sinds 3 mei 2013 is elke vijf jaar een verwarmingaudit verplicht voor stookinstallaties ouder dan 5 jaar en met een 
vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Die audit is een grondige beoordeling van de grootte en de energieprestatie 
van de hele installatie. Je ontvangt een verwarmingsauditrapport waarop je het rendement en aanbevelingen voor 
energiebesparing terugvindt. Dat rapport bewaar je bij je installatie.

Wat win je erbij?

• je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand
• je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten
• je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten
• je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof     

of andere schadelijke stoffen uit.
    
Surf naar  www.stookzuinig.be voor meer informatie
of voor een erkend technicus in je buurt of bel gratis 1700.

                

Dienst leefmilieu
054 31 32 71
leefmilieu@ninove.be INFO
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GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS KAMERORKEST
NIEUWJAARSCONCERT  

KLASSIEKE MUZIEK	

ZATERDAG 11 JANUARI 2014  I  20.00 uur      ZONDAG 12 JANUARI 2014  I  15.00 uur
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  - 26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20 
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

T radities zijn er om in ere te houden. Zo 
biedt het stadsbestuur van Ninove al van 
bij het prille begin van cultuurcentrum De 

Plomblom u steeds met veel succes een Weens 
Nieuwjaarsconcert aan. 

Groep Spiraal en het Ninoofs Kamerorkest 
o.l.v. Theo Vanderpoorten brengen met 
topsolisten Bruno De Jonghe (bas-bariton) en 
Evelyne Bohen (sopraan) muziek van Strauss, 
Offenbach, Stolz en andere… 
De presentator van dienst is naar goede 
gewoonte Joris Vanderpoorten. 
Op de romantische melodieën van het Gouden 
en Zilveren operettetijdperk zetten wij feestelijk 
het nieuwe jaar in! 

Bruno De Jonghe Evelyne Bohen

LE TRIO PERDU
TAPIJTCONCERT

MUZIEK	

VRIJDAG 17 JANUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20 
Locatie: Hospitaalkerk

Le Trio Perdu is het geesteskind van 
zanger-violist Kevin C.S. Van Staeyen 
met gitaarmeester Jokke Schreurs 

en baswonder Chris Mentens. De band 
beperkt zich niet tot één enkel genre of 
stijl maar brengt muziek van een era. Ze 
richten zich op het begin van de twintigste 
eeuw, één van de turbulentste periodes uit 
onze moderne geschiedenis. Zo wisselen 
ze sterke, opzwepende klezmer melodieën 
af met zwoele Jazz en knetterende Gipsy 
Swing hits. Elk lied heeft een verhaal, elke 
sfeer een reden en alle noten een plaats. 
Zo zal u zich na een concert van Le Trio 
Perdu afvragen waarom u nog nooit een 
cd kocht van Django Reinhardt of Dave 
Tarras.

Kom genieten van deze muziek in de 
intieme sfeer van een tapijtconcert. Voor 
een beperkt publiek, met een minimale 

geluidsversterking, badend in zacht, 
sfeervol licht en zonder podium. Op 
een zee van Oosterse tapijten nestelen 
artiesten én publiek zich samen op 
kussens en stoelen. Dicht bij elkaar. Een 
spannende en confronterende uitdaging 
voor de muzikanten en een unieke, intieme 
belevenis voor de toeschouwers. 

Kevin C.S. Van Staeyen: viool
Jokke Schreurs: gitaar
Chris Mentens: bas 

BART CANNAERTS 
WANNEER GAAN WE NOG EENS BOWLEN?

AMUSEMENT	

ZATERDAG 18 JANUARI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO: € 11,20 
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

N iemand vindt bowlen écht leuk. 
Maar heel af en toe sta je toch op 
zo’n baan met zo’n gekke bal aan je 

vingers. 
Je bestelt je drinken via een microotje en 
probeert die schoenen heel normaal te 
vinden. Je balt je vuist als je alles omgooit 
en op het scherm begint er een kegel te 
dansen. 
Bowlen is als het leven. Het is een 
belachelijk tijdverdrijf, maar af en toe een 
strike gooien houdt ons recht.
Een voorstelling over de zinloosheid van het 
bestaan en hoe daar welgemutst mee om te 
gaan.

De kans is groot dat u ooit al gelachen hebt 
met een grap van Bart Cannaerts. 
Op TV. Als gast in Mag Ik U Kussen, De 
Slimste Mens of Scheire en de Schepping. 
Of als één van de bedenkers van Benidorm 
Bastards en Wat Als?
Op een podium. In een jeugdhuis of een 

parochiezaal of in een cultuurcentrum met 
één van zijn avondvullende voorstellingen. 
Bart stapte ondertussen al meer dan 
zevenhonderd keer op een comedy-podium. 
En onderweg won hij per abuus ook nog 
Humo’s Comedy Cup.
Of op café. Maar dat geldt eigenlijk alleen 
voor zijn drie vrienden.

“Liedje, sketch, conference: formeel zou 
je Bart Cannaerts een cabaretier kunnen 
noemen, maar het is tegelijk pure Vlaamse 
stand-upcomedy, een man die zegt wat hij 
vindt van de wereld. Met Waar is Barry? 
serveert Bart Cannaerts ons de beste 
comedy-voorstelling van het seizoen.” (De 
Standaard over Waar is Barry?)

“Het is geen vanzelfsprekende humor 
die Cannaerts brengt, maar zodra je in 
je hoofd de klik hebt gemaakt, voel je als 
toeschouwer behalve een bevrijdende lach 
ook een soort slimmigheid opborrelen. Het 

is ons niet duidelijk welke hersensynapsen 
Bart Cannaerts met elkaar weet te 
verbinden, maar we hebben ze in het leven 
nog maar hoogst zelden moeten gebruiken.” 
(De Standaard over Humo’s Comedy Cup)

Spel, tekst en muziek: Bart Cannaerts
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SYLVIE DE PAUW & KRISTIEN HEMMERECHTS 
HERMAN

LITERATUUR	

WOENSDAG 29 JANUARI 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  - 26 jaar: € 7,00  I  ABO:  € 11,20
Locatie: Koepoort

Een variatie mooie teksten en liederen.
Herman, de voorstelling, brengt een 
pakkend beeld van de man, de dichter, 

de vader, de echtgenoot, de vriend... aan de 
hand van gedichten en brieven van Herman 
de Coninck zelf, herinneringen van zijn vrouw 
Kristien Hemmerechts en van de muziek 
waar deze opmerkelijke figuur van hield. 
Kristien Hemmerechts leest voor en vertelt. 
Sopraan Sylvie De Pauw vertolkt de liederen, 
begeleid door Koenraad Sterckx op piano. 
Een mooie mix van klassiek vooral en van 
verrassende keuzes uit jazz en chansons. 
Spits, passioneel en verstillend.
Net als ze deden in hun vorige fel gesmaakte 
productie: Een bakje troost.

Een bijzonder mens, een begenadigd 
schrijver.
Herman de Coninck was een bijzonder mens 
en een begenadigd schrijver. Niet voor niets 
heette zijn eerste bundel De lenige liefde. 

Zijn taal en beeldspraak waren inderdaad 
speels, soepel en verrassend. Nu eens was 
hij de melancholicus, dan de bijtende sarcast. 
Zijn feilloos gevoel voor humor vrolijkte de 
interviews op die hij voor Humo maakte.
Als hoofdredacteur van het Nieuw 
Wereldtijdschrift zette hij jaren de toon in het 
Vlaamse literaire landschap. Hij onderhield 
een drukke correspondentie met vrienden en 
collega’s in binnen- en buitenland. 
Maar vooral werd hij gevierd als dichter. 
Zijn poëzie is vaak van een misleidende 
eenvoud. Het liefst liet hij zich inspireren 
door zijn directe omgeving. Het lijkt allemaal 
‘echt’, maar eigenlijk ontwierp hij zijn eigen, 
poëtische werkelijkheid.

Ontroering, taalliefde en humor. Herman de 
Coninck waardig.
Een jaar na zijn dood (1997) publiceerde zijn 
vrouw Kristien Hemmerechts Taal zonder mij 
met herinneringen aan hem en notities bij zijn 

gedichten. In 2009 maakte ze in opdracht van 
zijn uitgeverij een selectie uit zijn poëzie met 
als titel Geef mij nu eindelijk wat ik altijd al 
had. In een gedicht schreef Herman: “Ik heb 
er bundels en vrouwen over gedaan om zo 
weinig te zeggen”. Zo beseft Hemmerechts 
dat ze er jaren over heeft gedaan om bepaalde 
regels ten volle te begrijpen, zoals “Geef mij 
nu eindelijk wat ik altijd al had” of “Er is te 
weinig weinig”.
 “Nu komt de zomer in het land en veel 
beelden in mijn gedicht”, schreef Herman 
in een gedicht. “Ik wil de taal dynamiteren 
tot een gebeurtenis waar veel mensen naar 
komen kijken”.
Herman, van-voor-over-door is een 
gevarieerde voorstelling met ontroering, 
taalliefde en humor.
de Coninck waardig…

I.s.m. de bibliotheek in het kader van 
Gedichtendag
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                                         Ninove Kort
50 jaar huwelijk

Frans Van Der Kelen, geboren op 22 november 1939, met Diana Buydens, geboren op 4 januari 1943.
Gehuwd in Schaarbeek op 25 januari 1964. Wonend in Ninove

Kerstboomverbranding
Wanneer? 11 januari om 19 uur - Waar? Dr. Hemerijckxplein, Ninove - Info: 054 32 57 98

Kermissen
Wanneer? 19 januari - Waar? Voorde

Van jong naar (g)oud

Evenementenkalender
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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. 
- 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

WORDT
VERWACHT
- Zaterdag 1 februari 2014 om 20.30 uur
 Klassieke muziek
 NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE
 Concert

- Vrijdag 7 februari 2014 om 20.30 uur 
Muziek

 ESME BOS, BART VOET & GWEN CRESENS
 Wals
 Locatie: Schouwburg stedelijke 

muziekacademie Ninove, Parklaan 13
 9400 Ninove

- Zaterdag 8 februari 2014 om 20.30 uur 
 Theater & Woord
 DAAN HUGAERT - Een trooster

- Woensdag 12 februari 2014 om 14.30 uur
 Familievoorstelling
 LAIKA - De Dame in de kast (4+)

- Vrijdag 14 februari 2014 om 20.30 uur
 Film
 BRASSERIE ROMANTIEK

- Zaterdag 15 februari 2014 om 20.30 uur
  Muziek
 FLIP KOWLIER - Theatertour  

- Vrijdag 28 februari 2014 om 20.30 uur
 Amusement
 OKIDOK - Slips Inside

INFO Financiële dienst
054 31 32 77
financieledienst@ninove.be  

Financiën

Het stadsbestuur koos er voor de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing niet te verhogen. 
Wel worden bepaalde retributiereglementen aangepast en nieuwe ingevoerd. Hieronder vind je een kort overzicht, 
de volledige reglementen lees je op www.ninove.be. 

• aanvullende belasting op de personenbelasting hernieuwing
• opcentiemen op de onroerende voorheffing hernieuwing
• belasting op tweede verblijven aanpassing
• belasting op brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen aanpassing
• gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen aanpassing
• belasting op de verspreiding van niet geadresseerde drukwerken met handelskarakter 

en van gelijkgestelde producten invoering
• activeringsheffing op niet bebouwde percelen invoering
• contante belasting op het leuren op de openbare weg aanpassing
• contante belasting op het afleveren van administratieve stukken aanpassing
• contante belasting op de toestellen of voertuigen voor het maken van reclame met luidsprekers opheffing
• contante belasting op het innemen van de openbare weg voor het maken van reclame 

met commerciële doeleinden invoering
• belasting op wedkantoren invoering
• belasting op nachtwinkels invoering
• belasting op groeven en graverijen invoering
• retributiereglement IBO ’t Kadeeken aanpassing
• retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties aanpassing
• retributie op het gebruik van de stedelijke sporthal, voor deelname aan sportkampen, 

sportdagen en sportklassen aanpassing
• retributie op de concessie van de begraafplaatsen aanpassing
• contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na 

crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie aanpassing
• retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen aanpassing
• retributie op het innemen van een standplaats tijdens wekelijkse markten aanpassing
• retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaren aanpassing
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LORE
FILM	

Intiem en prachtig gefilmd dramavol 
pakkende beelden over liefde en 
vergeving tegen de achtergrond van een 

wereld die genadeloos in duigen valt. 
Duitsland voorjaar 1945. Lore wordt aan 
haar lot overgelaten nadat haar SS-ouders 
door de geallieerden zijn opgepakt. Samen 
met haar zusje en broertjes moet Lore (een 
glansrol van Saskia Rosendahl) te voet 
door het verwoeste naoorlogse Duitsland 
op zoek naar veiligheid. Tijdens deze 
odyssee vol ontberingen ontmoet zij de 
joodse vluchteling Thomas (Kai Malina, Das 
weisse Band). Om te overleven zal Lore 
haar vertrouwen moeten geven aan iemand 
die ze heeft geleerd te haten.

Regisseur: Cate Shortland
Met: Saskia Rosendahl e.a.
Duitsland – 2012 – drama – 109 minuten
--

DONDERDAG 30 JANUARI 2014  I  20.00 uur 
Tickets:  € 6,00  I  Reductie:  € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom



                                         Ninove Kort
Zwembad De Kleine Dender

Nieuwe openingsuren
De openingsuren voor het zwembad wijzigen vanaf 1 januari als volgt:
• Maandag: 07.30 – 21.00 uur
• Dinsdag:  07.30 – 21.00 uur
• Woensdag: 07.30 – 21.00 uur
• Donderdag: 07.30 – 21.00 uur
• Vrijdag: 07.30 – 21.00 uur
• Zaterdag: 12.00 – 17.00 uur (juli en augustus vanaf 10 uur)
• Zondag: 09.00 – 17.00 uur

Aanpassing tarieven
Vanaf 1 januari gelden volgende tarieven voor het zwembad.

INDIVIDUEEL
Baby’s en peuters 0 t.e.m. 1 jaar 1 euro

Kleuters 2 t.e.m. 5 jaar 1,50 euro

Kinderen van 6 t.e.m. 15 jaar 2,50 euro

Volwassenen (16+) 3,80 euro

Senioren (65+) 3,30 euro

Therapiezwemmen (enkel in daluren*) 1,50 euro

Daluren, laatste uur
(toegang tussen 19.45-20.15 uur) 1,80 euro

Kansenpas (sociaal tarief)
en andersvaliden (66%) 1,50 euro

ABONNEMENTEN
10 beurtenkaart t.e.m. 15 jaar 23 euro

10 beurtenkaart vanaf 16 jaar 35 euro

20 beurtenkaart t.e.m. 15 jaar 35 euro

20 beurtenkaart vanaf 16 jaar 60 euro

20 beurten sportzwemkaart 35 euro

Jaarabonnement t.e.m. 15 jaar 180 euro

Jaarabonnement vanaf 16 jaar 250 euro

Seniorenabonnement (65+) 10 beurten 28 euro

• 10 beurtenkaart is 6 maand geldig
• 20 beurtenkaart is één jaar geldig
• sportzwemkaart is geldig in de daluren* en op vakantiedagen 

(ma-vrij) tot 9.15 uur
• kansenpas abonnementen: ¼ van prijs

PROMOTARIEVEN
Verjaardagszwemmen (mits reservatie) Jarige gratis

Per kind/volwassene bij de jarige 1,80 euro

Gezinszwemmen op zondag:
enkel inwoners Ninove 8 euro

• max 6 personen of 1,50 euro/per persoon (meer dan 6 personen)
• enkel na inlezen ID of voorleggen bewijs woonplaats (Ninove) 

en gezinssamenstelling

GROEPSTARIEVEN
Kinderen t.e.m. 15 jaar
5 – 30 zwemmers) 2 euro

Kinderen t.e.m. 15 jaar
(30 en meer zwemmers) 1,80 euro

Volwassenen vanaf 16 jaar
(15 – 30 zwemmers) 3 euro

Volwassenen vanaf 16 jaar
(30 en meer zwemmers) 2,80 euro

Instellingen voor doelgroepen
met begeleiders 1,50 euro

ONTSPANNING
Geurbaden (15 min. per beurt) 2 euro aanvullend op inkomtarief

DIVERSEN
Badmuts:  1,50 euro
Zwempamper:  1,50 euro
Brevet:   1,50 euro
Gebruik vergaderzaal: 7 euro per dagdeel

*Daluren:
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van bij opening tot 15.30 uur,
woensdag van bij opening tot 11.30 uur.
vakantiedagen (maandag-vrijdag) van bij opening tot 9.15 uur INFO

INFO

Zwembad De Kleine Dender
054 33 40 64
dekleinedender@ninove.be 

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

Strijkwinkel ’t Strijkertje
sluit de deuren

Strijkwinkel ’t Strijkertje sluit eind januari. Vanaf januari kan 
je geen strijk meer binnenbrengen. Tot eind januari kan je wel 
nog binnengebracht strijkgoed afhalen.

Sporthal ’t Sportstekske

Ook voor het gebruik van een aantal sportaccommodaties en 
organisaties worden de tarieven aangepast vanaf 1 januari.

Huur accommodatie
Sportdagen door externe organisaties (privé, bedrijven):
• Volledige zaal: 18 euro/uur
• Piste: 10 euro/uur
• Kaatsbaan: 10 euro/uur
• Polyvalente zalen: 10 euro/uur 

Organisaties sportdienst

Senioren 
• per beurt: 2 euro (1,50 euro met kansenpas)
• 10-beurtenkaart: 18 euro (4,50 euro met kansenpas)
• sportdag ½ dag: 4 euro (1,50 euro met kansenpas)
• sportdag volledige dag: 8 euro (3 euro met kansenpas)
• sportyweek: 20 euro (5 euro met kansenpas) 

Mensen met beperking, obesitas
• per activiteit: 2,50 euro (1,50 euro met kansenpas)
• sportdag incl. drankje:  5 euro (3 euro met kansenpas)

Sport-voor-allen 
• smaakzoektocht (5 euro/kind, 7 euro/volwassene, 

korting van 1,50 euro met kansenpas) 
• fietstocht: 1,50 euro/kind, 3  euro/volwassene 
• tornooien: jeugd: 15 euro/ploeg, volwassenen: 175 euro/

ploeg 

Sportkampen 
• ééndagsactiviteit: 10 euro (3 euro met kansenpas)
• driedaagse sportkampen: 30 euro (7,50 euro met kansenpas)
• vijfdaagse sportkampen: 50 euro (12,50 euro met kansenpas)

De tarieven voor het gebruik van de beachterreinen, het 
kunstgrasveld en de kleedkamers blijven ongewijzigd. 

INFO Sportdienst
054 33 93 97
sport@ninove.be 

Vanaf 1 januari worden ook de prijzen van de elektronische 
identiteitskaart, de kids-ID, de elektronische 
vreemdelingenkaart en de prijzen voorhet burgerlijk 
huwelijk aangepast.
• Een elektronische identiteitskaart of vreemdelingenkaart 

kost vanaf dan 20 euro.
• Voor een kids-ID betaal je 10 euro.
• Voor het burgerlijk huwelijk gelden volgende tarieven: 

- maandag (9 uur - 11 uur): gratis 
- dinsdag t.e.m. donderdag (9 uur - 11.30 uur): 150 euro 
- vrijdag (9 uur - 11.30 uur 
   en 13.30 uur - 17 uur):  150 euro 
- zaterdag (9 uur - 12 uur):  300 euro 
Bijkomende kosten voor het huwelijksboekje:  20 euro 
(te betalen bij huwelijksaangifte)

Bevolking

INFO Dienst bevolking
054 31 32 59
bevolking@ninove.be

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.1

  I
 ja

nu
ar

i 2
01

4

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.1

  I
 ja

nu
ar

i 2
01

4

1716 7



Oproep kandidaturen mina-raad

Het Huis van het Nederlands en Inburgering oost-vlaanderen verhuizen!

Openingsuren
De ijspiste opent om 10 uur en sluit op zondag, maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag om 21 uur. Op vrijdag en 
zaterdag sluit de ijspiste om 22 uur. De chalets blijven daarna 
nog één uurtje open.
Bij een drukke bezetting, kan er gewerkt worden met shifts.

Prijzen
• Schaatsen + huren van schaatsen: 6 euro
• Schaatsen met eigen schaatsen: 5 euro
• Schaatsen in groep (+ 10 personen): 5 euro
• Schaatsen kopen + onbeperkt schaatsen: 70 euro

Haal snel je ijsschaatsen van de haak want nog tot zondag 5 
januari kan je voor schaatsplezier terecht op de ijspiste op het 
plein aan de Twijnster.

Slotactiviteiten
• Donderdag 2 januari: After Work Party (met happy hours) 
• Zaterdag 4 januari: Dollar On Ice – Closing Party met o.a. 

dj F.R.A.N.K.
Op zondagvoormiddag is er ijsgewenning voor de kinderen, 
vrijdagavond is er discoschaatsen.
In de verschillende chalets rond de piste kan je genieten van 
een warme chocomelk, een lekkere glühwein, een fris biertje…!

.be INFO  www.ninoveonice.be
of leden@maspoe.be 

Carnaval

WIL JE TIJDENS DE VAKANTIEPERIODES WERKEN ALS JOBSTUDENT? DAT KAN BIJ VOLGENDE STADSDIENSTEN:

‘T KADEEKEN
054 34 23 02 - ibo@ninove.be)
IBO ’t Kadeeken zoekt kinderbegeleid(st)ers tijdens de krokus-, 
paas-, zomer-, herfst-en kerstvakantie.
Je zorgt voor de begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar in de 
buitenschoolse kinderopvang, Parklaan 13a, Ninove.

SPORTDIENST
054 33 93 97 - sport@ninove.be
De sportdienst zoekt monitoren voor de sportkampen voor 
kleuters, jongeren uit het lager onderwijs en jongeren + 12 jaar 
tijdens alle schoolvakanties. Om in aanmerking te komen voor 
een vakantiejob als monitor moet je beschikken over de vereiste 
diploma’s (sportsector, kleuterleid(st)er of in opleiding zitten voor 
deze diploma’s). 

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
054 33 40 64 - dekleinedender@ninove.be
De Kleine Dender zoekt redders (min. 18 jaar) voor de paas- en 
zomervakantie en onderhoudspersoneel (min. 16 jaar) voor de 
zomervakantie. Om te kunnen werken als redder heb je een hoger 
reddersbrevet nodig. 
De sollicitatieformulieren vraag je aan via 
dekleinedender@ninove.be. Je kandidatuur stuur je naar het 
zwembad De Kleine Dender, Parklaan 3, Ninove.

JEUGDDIENST
054 31 05 00 - jeugd@ninove.be
Gezocht! Enthousiaste animatoren voor de speelpleinwerking 
tijdens de paas- en zomervakantie. Je staat er dagelijks in voor de 
begeleiding van 6 tot 14-jarigen.

INTEGRATIEDIENST
054 31 32 33
Gezocht! Monitoren, met een zekere deskundigheid, voor het 
taalspeelbad tijdens de maand augustus. Je helpt mee om de Ne-
derlandse taalvaardigheid van anderstalige kinderen te verhogen 
via een aanbod van spel, sport, muziek, knutselactiviteiten,….

De stad Ninove beschikt al verschillende jaren over een milieu- en 
natuurraad (mina-raad). Deze adviseert het stadsbestuur over 
het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Met behulp van deze 
mina-raad werden al mooie projecten gerealiseerd. Zo werden op 
advies van de mina-raad subsidiereglementen goedgekeurd om de 
biodiversiteit in de stad te verhogen (bv. subsidies voor streekeigen 
groen, zwaluwnesten,...). De mina-raad komt een 4-tal keer per 
jaar samen.

Wil jij de komende jaren meewerken om dit milieu- en 
natuurbeleid verder kracht bij te zetten? Dat kan. Stel je vóór 15 
februari kandidaat als geïnteresseerde inwoner of deskundige. 
Stuur hiervoor een gemotiveerde brief naar het college van 
burgemeester en schepenen, dienst leefmilieu, Centrumlaan 100 
Ninove, leefmilieu@ninove.be. Je moet dan wel in Ninove wonen. 

Vanaf januari gaan de zitdagen van het Huis van het Nederlands en Inburgering Oost-Vlaanderen niet langer 
door in het stadhuis, maar wel in het Sociaal Huis in het OCMW, Burchtstraat 50, Ninove. De zitdagen zijn als volgt:
Huis van het Nederlands:

• elke woensdag van 13.30 uur tot 16 uur (behalve tijdens de schoolvakanties)
• donderdag 16 januari van 16 uur tot 18 uur

Info: 0491 37 68 26, ninove@hvnoostvlaanderen.be, www.hvnoostvlaanderen.be
Inburgering Oost-Vlaanderen (vanaf 8 januari):

• na afspraak: elke dinsdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur
• zonder afspraak: elke woensdag van 9 uur tot 11.30 uur

Info: 09 321 86 00, ilsecosijns@oostvlaanderen.inburgering.be, 
www. oostvlaanderen.inburgering.be

TOERISME
054 31 32 85 - toerisme@ninove.be
Voor de zomervakantie zoekt de dienst toerisme jobstudenten die 
instaan voor de dienstverzekering van de dienst.

Alle informatie over de vakantiejobs bij de stad 
kan je krijgen bij de betrokken diensten. De 
functiebeschrijvingen en de voorwaarden kan je krijgen 
bij de personeelsdienst van de stad, 
054 31 33 06, www.ninove.be/werkenenondernemen/
werken/vacaturesbijdestad of bij de betrokken diensten.
Gebruik het inschrijvingsformulier bij de 
functiebeschrijving en stuur dit naar het stadsbestuur 
Ninove, personeelsdienst, Centrumlaan 100, Ninove. 
De uiterste inschrijvingsdata vind je terug op de 
desbetreffende functiebeschrijving.

WZC KLATERINGEN
054 51 53 79 - secretariaat@ocmw.ninove.be)
Het WZC Klateringen van het OCMW Ninove zoekt studenten 
verzorging/verpleging voor de zomervakantie. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, heb je minstens een getuigschrift nodig 
van het 5e jaar in een zorgkundige richting (thuis- en bejaar-
denzorg, kinderzorg …) of moet je het eerste jaar verpleegkunde 
hebben beëindigd. 

Alle informatie kan je krijgen bij het secretariaat van het 
OCMW Ninove. Het sollicitatieformulier jobstudenten kan 
je terugvinden op www.ocmwninove.be onder de rubriek 
Vacatures. 
Je kan je kandidatuur indienen op één van volgende 
manieren: 
• per brief naar Burchtstraat 50, 9400 Ninove t.a.v. de 

voorzitter
• via mail naar secretariaat@ocmw.ninove.be
• per fax (054 32 92 73)
• deponeren in de grote bus aan de Burchtstraat 50. 
De uiterste inschrijvingsdatum vind je terug op het 
sollicitatieformulier.

De volgende instanties kunnen ook vertegenwoordigers 
afvaardigen:
• lokale milieu- en/of natuurverenigingen
• een erkende wildbeheereenheid op Ninoofs grondgebied
• onderwijsinstellingen op het Ninoofs grondgebied
• de landbouw in Ninove
• werkgeversorganisaties van bedrijven in Ninove
• werknemersorganisaties van bedrijven in Ninove
• socio-culturele en vormingsorganisaties waarvan de activiteiten 

in Ninove ook gericht zijn op leefmilieu.
Het lidmaatschap is onverenigbaar met een politiek mandaat of 
een gemeentelijk ambt.
Ten hoogste tweederde van de leden mogen van hetzelfde 
geslacht zijn. De stad doet dan ook een warme oproep naar 
vrouwelijke geïnteresseerden om zich kandidaat te stellen.

INFO Dienst evenementen
054 31 32 88
evenementen@ninove.be

IN
FO

IN
FO

Zaterdag 1 februari om 21 uur - Nacht van de carnavalist
DJ-festijn: afwisselend spelen dj Notjes, dj Jorn, dj Mojive en dj Tim (vice-kampioen dj-contest)
Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen bij de leden van de feestcommissie
of de dienst evenementen, oud stadhuis: 4 euro, aan de deur: 7 euro.

Oproep vrijwillige seingevers
De dienst evenementen is op zoek naar vrijwillige seingevers om de carnavals-
stoet op 9 maart vlot en veilig te laten verlopen. Je krijgt hiervoor een korte
opleiding door de politie.
Interesse? Neem dan contact op met de dienst evenementen.

                                         Ninove Kort
Jobstudenten gezocht

Ninove on Ice
INFO

INFO

Dienst leefmilieu
054 31 33 08
leefmilieu@ninove.be 
  

Sociaal Huis Ninove
054 51 53 50
info@ocmw.ninove.be
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                                         Ninove Kort
Sport

Onderwijs

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS NODIGT UIT

Academie in Concert
Zaterdag 25 januari
15 uur (leerlingen muziek, woord en dansvan de lagere graad)
19 uur (leerlingen muziek, woord van de middelbare en hogere graad)
CC De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove
Toegang: 6 euro (leerlingen academie gratis toegang) 
Kaarten verkrijgbaar in cc De Plomblom, 054 34 10 01 i.s.m. het oudercomité van de academie

BASISSCHOOL DE OOGAPPEL APPELTERRE 

Eetfestijn
 7 en 8 februari van 18 uur tot 22 uur
Voetbalkantine van Appelterre

MAANDELIJKS SPORTAANBOD VOOR 
MENSEN MET BEPERKING
Voor het aanbod voor mensen met een beperking werkt de 
sportdienst voortaan samen met de sportdienst van Haaltert.
De activiteiten vinden afwisselend plaats in de sporthal van 
Ninove of Denderhoutem.
Eerstvolgende activiteiten:
• zaterdag 11 januari: Ninove van 14 uur tot 16 uur
• zaterdag 1 februari: Haaltert van 15 uur tot 17 uur

SENIORENSPORT
Nieuwe activiteit
Wekelijks (behalve tijdens de schoolvakanties) zijn er een aantal 
activiteiten voor senioren. Vanaf nu kunnen senioren ook op 
donderdag sporten:
• curve bowls en kubbs: 14 uur tot 15 uur
• badminton: 15 uur tot 16 uur.
Het volledig sportoverzicht voor senioren kan je lezen op 
www.ninove.be of opvragen bij de sportdienst.

Blijf-Fit-Week in Rhodos
Een sportieve vakantie op maat van senioren met tal van sporten 
in een doorschuifsysteem, begeleide wandelingen, strandspelen, 
boottocht, avondanimatie. Een activiteit i.s.m. de sportdienst van 
Lede.
Periode: 26 mei tot 2 juni
Verblijf: Kalithea Horizon Royal in Rhodos 
Folder verkrijgbaar bij de sportdienst.

INFO

INFO

INFO

Sportdienst
054 33 93 97
sport@ninove.be 

AGB Dienstenbedrijf Ninove
Paul De Montplein 10, Ninove
054 31 77 10
agbdn.info@ninove.be

054 33 93 69
054 32 33 82
  

Werelddag voor de
melaatsen

Goed om weten

De melaatsenactie in groot Ninove leverde in 2013 in totaal 
49.557,33 euro op. Hiermee kunnen 1.239 melaatsen en tbc-
lijders genezen worden. Dit jaar bestaat de Damiaanactie 50 jaar. 
In het weekend van 24-26 januari zullen tientallen vrijwilligers 
stiften of een omslag van de Damiaanactie aanbieden. Voor 
40 euro kan je al een zieke genezen. Bij storting van deze som op 
BE 44 7320 1613 0545 van de Damiaanactie Leopold II-laan 263, 
Brussel bekom je een fiscaal attest.

Startdag
Het gouden jubileum van 50 jaar Damiaanactie start met een 
getuigenis door Rigo Peeters, secretaris-generaal van de 
Damiaanactie. Daarna volgt de voorstelling van de campagnefilm 
“De Prins en de Paria’s”. 
Deze film speelt zich af in Zuid-India bij de Yanadi’s. Velen leven er 
in extreme armoede en zijn het slachtoffer van lepra en tbc.

Wanneer? Vrijdag 17 januari om 20 uur
Waar? Zaaltje van de bibliotheek, ingang via de E. De Deynstraat
Toegang gratis

ZWERFKATTEN

Wat zijn zwerfkatten?
Zwerfkatten zijn verwilderde katten die al 
geruime tijd buiten leven en geen menselijk contact gewoon zijn. 
Het kan gaan om katten die aan hun lot werden overgelaten en 
na verloop van tijd verwilderd zijn, maar het kan ook gaan om 
nakomelingen van zwerfkatten die “in het wild” werden geboren 
en nooit met mensen hebben leren omgaan. 

Aanpak zwerfkatten
Om in onze stad een gezonde kattenpopulatie te verkrijgen, zorgt 
de stad voor een zo diervriendelijk mogelijke aanpak:
• De zwerfkatten worden gevangen via speciale vangkooien. 

De kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden 
de gevangen katten overgebracht naar de dierenarts voor 
behandeling. De vangkooien worden verspreid over het ganse 
Ninoofse grondgebied en worden regelmatig nagezien door 
een medewerker van RATO vzw. 

• Bij de dierenarts ondergaan de katten een grondige check-up 
en worden ze onvruchtbaar gemaakt. Zieke dieren worden 
verzorgd en indien nodig pijnloos uit hun lijden verlost. 

• Daarna worden de katten vrijgelaten op de plaats waar ze 
gevangen werden.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om de 
zwerfkatten uit te roeien!

Ook jij kan helpen!
De medewerkers van RATO moeten goed het verschil kunnen zien 
tussen een huiskat en een zwerfkat. Daarom worden eigenaars 
van een huiskat gevraagd om hun kat een halsbandje om te doen 
of om ze de tweede volledige week van de maand, van maandag tot 
donderdagnamiddag binnenshuis te houden.

Vangdata 2014
• 13, 14, 15 en 16 januari 
• 10, 11, 12 en 13 februari 
• 10, 11, 12 en 13 maart 
• 14, 15, 16 en 17 april 
• 12, 13, 14 en 15 mei 
• 10, 11, 12 en 13 juni 

Geef zwerfkatten geen eten op de vangdagen. Dit in het belang van 
het welslagen van de vangacties, wat gebeurt via speciale bakken 
met lokvoer.

Meldingen van zwerfkatten
Een probleem met zwerfkatten meld je op volgende manieren:
• Online via www.agbdn.be (klik op Serviceaanvraag, SA indienen)
• Tel. 054 31 77 10
• Persoonlijk: P. De Montplein 10, Ninove (openingsuren: 8 uur tot 

12 uur en 12.30 uur tot 15.45 uur)

SPORTKAMP TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE
3-daagse indoorvoetbalstage in ‘t Sportstekske
Wil je de basistechnieken van het voetbal (passings, controle, 
passeerbewegingen) beter onder de knie krijgen? Dan is dit 
sportkamp iets voor jou!
Wanneer? 3, 4 en 5 maart van 10 uur tot 16 uur
Doelgroep: 1ste tot en met 6de leerjaar
Prijs: 30 euro 
Maximum aantal deelnemers: 30
Inschrijven: vanaf 6 januari

SPORTKAMP TIJDENS DE PAASVAKANTIE
Avonturensportkamp in Poperinge
De sportdiensten van Ninove en Haaltert organiseren samen met 
Outside Travel, een 4-daags avonturensportkamp van 15 tot en 
met 18 apri met verblijf in vakantiehuis Outside Adventure Park 
(Poperinge).
Op het programma: paintball, deathride, speleo, avontuurlijke 
teambuilding, mountainbike, quads, boogschieten.
Doelgroep: 10 tot en met 16 jaar
Prijs: 165 euro
Inschrijven: vanaf maandag 6 januari
Meer info lees je in een volgende editie van Ninove Info.

HOE INSCHRIJVEN VOOR DE 
SPORTKAMPEN?
• online via www.ninove.be (sport en recreatie) en betalen via 

overschrijving of
• bij de sportdienst in de sporthal en cash betalen.

• 15, 16, 17 en 18 juli 
• 11, 12, 13 en 14 augustus 
• 8, 9, 10 en 11 september 
• 13, 14, 15 en 16 oktober 
• 12, 13 en 14 november 
• 8, 9, 10 en 11 december 

Je vindt de sportdienst nu ook op facebook! Wil je op
de hoogte blijven van de laatste sportnieuwtjes? Like dan de pagina!

39ste Ninoofs quiztornooi
Wanneer? 24 en 31 januari, 7 en 14 februari
Waar? Refter van het Koninklijk Atheneum, Ninove (ingang 
Astridlaan)
Inschrijven? Inschrijven voor het quiztornooi kan nog tot 
17 januari 2014. Stort daarvoor 30 euro op rekeningnum-
mer BE08 0682 2280 7613 van de Werkgroep Quiz Ninove 
en vermeld de ploegnaam. De inschrijving is pas definitief 
na ontvangst van het inschrijvingsgeld. De eerste 40 ploe-
gen zijn zeker van deelname. Bevestig daarna de inschrij-
ving via www.quiztoernooi-ninove.be of door een e-mail te 
sturen naar  rikdemulder@skynet.be met vermelding van 
de ploegnaam en de naam en het telefoonnummer van de 
ploegverantwoordelijke.

15de jeugdquiz
(voor leerlingen van het zesde leerjaar)
Wanneer? Zaterdag 1 februari om 14 uur
Waar? Refter van het Koninklijk Atheneum, Ninove (ingang 
Astridlaan)

Cultuur
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                                         Ninove Kort

Wachtdiensten

           APOTHEKERS

- Dinsdag 31 december (9 uur) tot woensdag 1 januari (9 uur)
Raemdonck - Beverstraat 6 - 9400 Ninove 
054 32 75 89

- Woensdag 1 januari (9 uur) tot zaterdag 4 januari (9 uur)
 Bruyland - Stationsstraat 37/10 - 9400 Ninove
 054 33 26 00
- Zaterdag 4 januari ( 9uur) tot dinsdag 7 januari (9 uur) 

Van Gyseghem - Brusselstraat 63 - 9400 Ninove 
054 33 37 80

-  Dinsdag 7 januari (9 uur) tot zaterdag 11 januari (9 uur) 
Staels W - Brusselsesteenweg 247 - 9402 Meerbeke 
054 33 10 05

- Zaterdag 11 januari (9 uur) tot dinsdag 14 januari (9 uur)
 Bourguignon - Oudstrijdersplein 8 - 9400 Ninove
 054 33 20 54

- Dinsdag 14 januari (9 uur) tot zaterdag 18 januari (9 uur)
 Beele - Burchtstraat 14 - 9400 Ninove 

054 34 17 99

- Zaterdag 18 januari (9 uur) tot dinsdag 21 januari (9 uur) 
Penne - Appelterre-Dorp 31 - 9400 Appelterre 
054 33 63 61

- Dinsdag 21 januari (9 uur) tot zaterdag 25 januari (9 uur) 
De Bolle - Outerstraat 148 - 9406 Outer 
054 33 60 71

- Zaterdag 25 januari (9 uur) tot dinsdag 28 januari (9 uur) 
Geeroms - Denderhoutembaan 244 - 9400 Ninove 
054 33 00 37

- Dinsdag 28 januari (9 uur) tot zaterdag 1 februari (9 uur)
 Van Hoorebeke - Geraardsbergsestwg. 285 - 9404 Aspelare 

054 33 49 59

           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

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - 
Diversa - Olsen - Marie Méro

Para Mi - Four Roses
Intuitions - Melvin

SOLDEN
-30%-50%-70%

Zo. 5 JANUARI
open van 10 tot 17 uur

Zo. 12  JANUARI
open van 13 tot 17 uur

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

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

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

GRATIS EHBO CURSUSSEN BIJ HET RODE KRUIS NINOVE:
• Eerste hulp (basiscursus) 

Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verstikking, breuken, verstuikingen en ontwrichting. 
Ook vergiftiging, hartaanval en beroerte komen aan bod en je leert reanimeren. 
6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het Rode Kruis lokaal, Paul De Montplein 10, Ninove  
Data: 10, 14, 17, 21, 24 en 28 januari. Examen (praktische proef) op 31 januari. 
Wie slaagt, ontvangt een brevet en mag instappen in het tweede deel: cursus helper

• Helper (vervolgcursus) 
Lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het Rode Kruis lokaal, Paul De Montplein 10, Ninove 
Data: 7, 11, 14, 18, 21 en 25 februari. Examen (praktische proef) op 28 februari.

     De cursussen zijn gratis. Maximaal 16 personen per cursus.

VUURWERK
Je mag enkel vuurwerk afsteken op 31 december van 23.30 uur tot 1 januari 2014, 1 uur
én na toelating van de burgemeester.

Goed om weten

INFO 0476 48 60 12
pascalroobaert@hotmail.com

Brakelsesteenweg 607 • 9400 NINOVE-VOORDE • Tel. 054 50 07 81 • www.vloerenbeke.be
Alle dagen open van 9 tot 12u en van 14 tot 18.30u • Zaterdag van 9 tot 12u en van 14 tot 17u • Gesloten zondag tot maandag 14u

UITZONDERLIJKE PROMOTIES TIJDENS DE

SOLDEN!

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. 
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STRAFFE SOLDEN
STERKE TEGELS 

DISTRIBUTOR

BENELUX

Brusselsesteenweg 368 - NINOVE     tel 054 33 10 89   
open:  di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u     za  10u-12u & 13u30-16u30     zondag & maandag gesloten

www.veronove.be

-40%   -50%   -70%
+ GROTE LOTEN KELDER
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