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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

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

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

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Dinsdagavond
Sportavond !!!

Bij aankoop 10-beurtenkaart >> 
2 beurten gratis bij inlevering van deze bon

VBM Meerbeke
Bel 0497 – 233 755

van 19.30 u tot 20.30 u
van 20.30 u tot 21.30 u

ZUMBA STEP (NEW)ZUMBA

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

SOLDEN
-30%  –50%  –70%

Zondag
4 januari 2015

open van 10 uur tot 17 uur

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

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

KEUKEN - DRESSING - BADMEUBEL - BUREEL - MAATWERK

FABRIEK EN TOONZAAL
PAMELSTRAAT-OOST 420, INDUSTRIEZONE, NINOVE

Tel. 054 32 21 92 - www.djkkeukens.be

Ma, di, do, vr: 8u-12u en 13u-18u / Wo en za: 10u-12u en 13u-17u
Zon- & feestdagen gesloten

Bezoek onze vernieuwde toonzaal

Belgische
topkwaliteit

voor elk budget
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

en Facebook 
(www.facebook.com/stadninove)

CoLoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: 
Danny De Saedeleer • dienst communicatie • 

technische dienst • Annick Hoorens • 
Stijn Bellemans (coverfoto)

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 

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 vergaderingen van de gemeente-
raad vindt plaats op 22 januari om 19.30 uur 
in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
19 en 20 januari om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

eXtra's 
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:

>  31 december (namiddag)

>  1 januari

>  2 januari 

1

voor aLLe inFo

interessant
5   Ninove spreekt met Ninovieters van 

vreemde herkomst 

6   Koken de wereld rond: Marokko

7   Zorg dat jij de partypooper niet bent! 

8   Pastoorstuin wordt dorpspark,  
buurthuis wordt activiteitencafé

10   Hellemonden aan de abdij 

16   Afval verbranden in openlucht  
verboden!

18   Op glad ijs?

20   Den Dollar volledig open tijdens  
eindejaarsperiode

> 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

Ninove in
fo

staDhuis ninove
CentrumLaan 100, 9400 ninove
054 31 32 33  •  www.ninove.be

openingsuren
>  Iedere werkdag  van 8.30 uur - 12 uur

>  Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur - 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten)

>  Woensdagnamiddag van 14 uur - 16 uur
(enkel voor de dienst bevolking)

>  Donderdagnamiddag van 16 uur - 18.30 uur

>  Vrijdagnamiddag gesloten

Vanaf 3 januari zijn er mogelijks nieuwe openingsuren.
Bij het ter perse gaan van Ninove Info zijn 
deze nog niet gekend (zie ook p. 19).
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KERSTBOOM-
VERBRANDING

Kerstboomverbranding met 
randanimatie en trekking van de 
winnaars van de eindejaarsactie 
Rechteroever.

> Wanneer? Zaterdag 10 januari 
om 19 uur

> Waar? Dr. Hemerijckxplein, 
Ninove

> Info: 054 33 43 47

Van jong naar
(g

)o
ud

50 jaar huwelijk
Victor Reygaerts, 

geboren op 11 mei 1944, 
met

Jacqueline Van de Velde, 
geboren op 14 mei 1946.

Gehuwd in Meerbeke 
op 15 januari 1965.
Wonend in Ninove.

•

104 jarige
Orpha Cieters

Geboren op 14 januari 1911 
in Zandbergen

•

100 jarige
Margaretha Pollet 

Geboren op 19 januari 1915 
in Ninove.

NIEUWJAARSDRINK  
VOOR ALLE NINOVIETERS

Het stadsbestuur wil ook dit jaar opnieuw samen  
met alle Ninovieters klinken op het nieuwe jaar. 

Zondag 11 januari kan je tussen 11 uur en 13 uur nieuwjaars-
wensen uitwisselen op de binnenkoer van het stadhuis aan de 
Centrumlaan. Een drankje, een hapje en een streepje muziek brengen 
je in de juiste sfeer. Voor de kinderen is er een springkasteel.
De vzw De Ninoofse Narrengilde zal ook voor de eerste maal 
“De Geluksnar” uitreiken. Deze Geluksnar, een trofee en geldprijs, 
wordt uitgereikt aan een Ninovieter die het afgelopen jaar slachtoffer 
is geworden van ongelooflijke pech.

VUURWERK

Je mag enkel vuurwerk afsteken 
op 31 december van 23.30 uur 
tot 1 januari 2015 om 1 uur én na 
toelating van de burgemeester.

BOBBEN IS…  
EEN FEESTBUS 
NEMEN OP 
OUDEJAAR!

Reis op oudejaarsavond zorgeloos 
en veilig mee met de feestbussen 
en -trams van De Lijn. Het speci-
ale Feestbiljet kost slechts 3 euro. 
Hiermee kan je op 31 december 
vanaf 18 uur onbeperkt meerij-
den met tram en bus, tot en met 
1 januari om middernacht.

In Ninove kan je de feestbus F3 
Aalst station - Welle -  
Denderleeuw - Denderhoutem 
- Ninove nemen.
De dienstregelingen en haltelijs-
ten van alle feestlijnen vind je op 
www.delijn.be/oudejaar.
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Onder de noemer ‘Ninove spreekt’ 
trok het stadsbestuur het afgelopen 

jaar naar de deelgemeenten om te luisteren 
naar de inwoners. Burgers konden hun mening 
vertellen aan het stadsbestuur, vragen stel-
len, verwachtingen meegeven. Veel mensen 
grepen deze kans om hun ervaringen, noden 
en wensen te delen met burgemeester en 
schepenen. Toch merkten we dat het niet 
voor alle Ninovieters even makkelijk was om 
deze stap te zetten. Daarom organiseert de in-
tegratiedienst een aanvullende avond waarbij 
Ninovieters van vreemde herkomst het woord 
nemen. 

Ben jij een Ninovieter van vreemde herkomst 
en wil je graag meewerken aan de toekomst 
van Ninove? Deel dan jouw mening met het 
stadsbestuur! Twee uur lang praten we in 
kleine groepen over het leven in onze stad. 
Waar ben je tevreden over? Wat kan er beter? 
Wat moet de volgende vijf jaar veranderen? 
Hoe kunnen we daar samen aan werken? De 
stad luistert naar wat jij te vertellen hebt.
Alle mensen van vreemde herkomst zijn wel-
kom! Het maakt niet uit van waar je afkomstig 
bent, hoe goed je Nederlands kent of hoe 
lang je hier al woont. Iedereen zijn mening is 
belangrijk.   

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

ninove spreeKt 
met ninovieters  
van vreemde herkomst 

praktisch
> Wanneer? Donderdag 15 januari van 

18.45 uur tot 21.30 uur
> Waar? Polyvalente zaal van  

cc De Plomblom (ingang via de  
E. De Deynstraat), Ninove

> Kostprijs: gratis
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Door een migratiegeschiedenis van 
meer dan 50 jaar raakte de Marok-

kaanse keuken verspreid over heel Vlaanderen. 
Met twee kookworkshops kan je deze heerlij-
ke gerechten ook in jouw keuken binnenhalen. 
Onder de enthousiaste begeleiding van Saïda 
leer je niet alleen de kneepjes van het vak, 
maar maak je ook kennis met de Marokkaanse 
geschiedenis en cultuur.

koekjes en tajine
Leer hoe je zelf Marokkaanse koekjes kunt 
maken. Ieder koekje is een kunstwerk op zich 
en smaakt overheerlijk. Samen maken we o.a. 
grobia, kokos koekjes en pindakoekjes. 
Natuurlijk proeven we de versgebakken koek-
jes samen met een lekker kopje muntthee. 

De Marokkaanse keuken staat ook bekend 
voor zijn tajines en pastilla’s. Tijdens deze 
kookworkshop leer je ze allebei maken. Een 
tajine is een Noord-Afrikaanse keramische 
stoofpot. De gerechten die er in klaargemaakt 
worden ontlenen hieraan hun naam. Pastilla’s 
zijn hartige taarten gemaakt van dunne 
bladerdeeg met een vulling van kip of vis.   

 

 koken de wereLd rond

MaroKKo

kookworkshops praktisch
> Marokkaanse koekjes:  

maandag 16 februari en woensdag  
18 februari, telkens van 19 uur tot 22 uur

> Tajine en pastilla’s: maandag 13 en  
donderdag 16 april telkens van 19 uur 
tot 22 uur

> De Linde, Gemeentehuisstraat 42,  
Meerbeke

> Marokkaanse koekjes: 18 euro (7 euro 
Omnio of werkzoekenden), tajine en 
pastilla’s: 22 euro (11 euro Omnio of 
werkzoekenden).

> Inschrijvingen via de website van  
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender, 
www.vormingplus-vlad.be 

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48
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De jeugddienstcampagne 
‘Daar gaat het feestje’ 

is niet nieuw. Maar de thema’s 
van de campagne (druggebruik, 
(overmatig) alcoholgebruik, 
rijden onder invloed en agressie) 
zijn dat ook niet. En in deze 
eindejaarsperiode weer helemaal 
actueel. Pisad, verantwoordelijk 
voor drugpreventie en -bege-
leiding, ondersteunt mee de af-
fiches die handelen over alcohol- 
en druggebruik.

Campagne  
voor veilig en  
verantwoord fuiven 
en feesten
Met de slogan “Zorg dat jij 
de partypooper niet bent!” 
presenteert de jeugddienst vijf 
figuren op vier affiches. De af-
fiches proberen op een ludieke 
manier de aandacht van de jeugd 
te trekken op de gevaren en 

gevolgen van onverantwoord 
fuiven of feesten. De partypooper 
is diegene die door zijn gedrag elk 
feestje verpest. Niet iemand die je 
zelf wil zijn dus. De affiches zullen 
verspreid worden op fuiven en 
feestjes, in cafés en uitgaansplaat-
sen in Ninove. 

In de campagne duiken vijf 
figuren op: ‘Rappe Ronny’ moet 
jongeren laten stilstaan bij het feit 
dat veilig naar en van de fuif cru-
ciaal is voor een geslaagde avond, 
‘Willy de Roeper van Ninof’ 
moet jongeren er op wijzen dat 
niemand gebaat is met lawaai-
overlast, ‘Rudy de Vechtersbaas’ 
moet fuivende jongeren er op at-
tent maken dat agressie niet thuis 
hoort op een fuif en ‘Timmy 
Two Toeters’ en ‘Dirk de Spaaf’ 
geven de boodschap mee dat te 
veel alcohol en drugs het feestje 
helemaal kunnen verknallen.

vraag je flyers  
en affiches
Wie een fuif of feestje organiseert 
en begaan is met deze thematiek 
kan affiches en flyers verkrijgen 
bij de jeugddienst en bij de dienst 
leefmilieu. Hang ze omhoog, deel 
ze uit aan de ingang, … zorg dat 
ze gezien worden!   

Zorg Dat jij 
de partypooper 
niet Bent! 

‘De affiches 
proberen op een 
ludieke manier de 

aandacht te trekken 
op de gevaren en 

gevolgen van 
onverantwoord 

fuiven of feesten.

’
 

een fuif of feest is vaak het moment om stoom af te laten 

na een drukke school- of werkweek. jammer genoeg 

lukt het niet iedereen zich tot het einde van de avond te 

gedragen zoals het hoort.
Meer in

fo
jeugddienst
jeugd@ninove.be  
www.jeugdninove.be 
054 31 05 00
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Alles begon in het najaar 
van 2012. De stad 

reageerde op een oproep van 
Leader, een Europees subsidië-
ringsprogramma voor projecten 
voor plattelandsontwikkeling. Vijf 
deelgemeenten kwamen in aan-
merking om in het programma te 
stappen: Aspelare, Denderwindeke, 
Lieferinge, Nederhasselt en Voorde.

‘Werken aan een betere sociale 
cohesie’: zo formuleerden we 

de ambitie van het project, dat 
we  'Dynamiet in de dorpen' 
doopten. Het project werd vanuit 
de dienst cultuur geïntroduceerd. 
Het had dan ook in de eerste 
plaats culturele doelstellingen. 
Hoe we zouden trachten die te 
behalen, daar hadden we eigenlijk 
geen flauw benul van. Een traject 
van bevolkingsparticipatie, dat 
was het zo ongeveer als middel. 
Dankzij de begeleiding van de 
professionals van Stichting Lode-

wijk De Raet / Kwadraet werden 
de bewoners van de vijf dorpen 
geprikkeld om na te denken over 
de toekomst van hun dorp. Al 
vlug ging het in de droomge-
sprekken over verkeersveiligheid, 
trage en andere wegen, ontmoe-
tingsmogelijkheden, speelpleinen. 
Het intensieve traject resulteerde, 
najaar 2013, in het formuleren 
van een aantal concrete projec-
ten per dorp. 

pastoorstuin wordt 

DorpsparK 
buurthuis wordt 

aCtiviteitenCaFÉ

‘Dankzij de begeleiding 
van professionals werden 
de bewoners van de vijf 

dorpen geprikkeld om na 
te denken over de toekomst 

van hun dorp.

’
 

even een sprong in de toekomst. we zijn hartje zomer 

2015 en op de ‘plaats’ van winnik keuvelen dorps-

bewoners op nieuwe zitbanken. als het even meezit, kan 

de jeugd er even verderop bmx’en. in het buurthuis van 

lieferinge tappen de kasseikoppen pinten achter 

glimmende togen. De verenigingen van voorde 

bakken kroketten in kakelverse frietketels. De pastoor 

van aspelare speelt geen verstoppertje meer in zijn tuin, 

want zijn tuin wordt een lusthof voor spelende school- en 

dorpskinderen. Dat zijn, in een notendop, de projecten 

die momenteel gerealiseerd worden ter afronding van 

het leader-project ‘Dynamiet in de dorpen’.

Foto © Annick Hoorens
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we hopen 
dat er ook na 
afloop van het 
leader-project 
in de zomer 
van 2015, nog 
veel dynamiet 
in de dorpen 
mag sluipen.

de tuin van  
meneer pastoor
Het meest zichtbare project 
wordt misschien wel de ‘Hasplar’ 
in Aspelare. De pastorij staat 
er al een tijdje leeg, en dus ligt 
ook de ruime tuin, met zelfs een 
gedeelte bos, achter de pastorij 
er ongebruikt bij. De inwoners 
van Aspelare stelden voor om 
de pastorijtuin opnieuw aan te 
leggen, zodat hij een ontmoe-
tingsplaats wordt voor jong en 
oud. Kinderen kunnen spelen 
op milieuvriendelijke en veilige 
tuigen, jongeren kun-
nen ravotten in het 
speelbosje tussen de 
wandelpaden, voor 
de ouderen worden 
rustplekken en 
een picknickplaats 
voorzien. De ‘Has-
plar’ wordt ook een 
verbindend element 
voor ontmoeting 
van kinderen uit de 
lagere school aan 
de overkant met 
bewoners van het rusthuis vlakbij. 
Te oude bomen en beplantin-
gen zullen worden gerooid of 
verwijderd, enkele verkommerde 
gebouwtjes aan de straatkant 
worden gesloopt. Niet alleen om 
een opener karakter aan de tuin 
te geven maar ook om de inkijk 
(en dus de sociale controle) vanaf 
de straatkant te verbeteren. 

en er is meer…
Aan de andere kant van groot 
Ninove heeft Leader ook in 
Lieferinge een serieuze dynamiek 
op gang getrokken. In Lieferinge 
staat een van de vijf Ninoofse 
buurthuizen. Het is het minst 
gebruikte buurthuis. Maar de 
inwoners van de kleinste deelge-
meente vonden mekaar dankzij 
het Leaderproject, dat voor de 
hand liggend het buurthuis als 
uitvalsbasis verkoos. Intussen 
wordt om de twee weken op 
vrijdagavond een deel van het 
buurthuis omgetoverd tot een 
dorpscafé. Met groeiend succes, 
met soms 30 tot 40 bezoekers. 
Meest mensen uit het dorp uiter-
aard, maar af en toe ook al eentje 
uit een buurdorp en laatst zelfs 
Lieferingenaars die in de hoofd-
stad zijn gaan wonen en weer 
afzakten naar hun heimat. Soms 
worden er ook activiteiten geor-

ganiseerd, zoals een pianoconcert 
door een jonge, getalenteerde 
inwoonster van Lieferinge. 

In Voorde krijgt de gemeen-
teschool zowel een overdekte 
speelplaats als een multifuncti-
onele keuken, zodat de school 
beter kan gebruikt worden door 
het lokale verenigingsleven.

hoe?
De stad zal de projecten zoveel 
mogelijk met eigen middelen en 
personeel realiseren. Daarnaast 

kan ze ook tot 
150.000 euro sub-
sidies krijgen voor 
dit Leader-project. 
Uiteraard zal hier 
en daar een externe 
firma ingeschakeld 
worden. Intussen 
hebben we voor de 
meeste projecten 
de noodzakelijke 
vergunningen op 
zak. In een aantal 
gevallen kan de 

aanbestedingsprocedure starten 
en kunnen bepaalde aankopen 
worden gegund. 

meer dan  
speeltuigen
In elk dorp werd er de afgelopen 
zomer ook een portie cultuur in 
de dorpen gesmokkeld onder het 
mom van De Donderdagen en 
Vlaamse Filmkens in openlucht: 
in Aspelare werd een aflevering 
van het wekelijkse straat- en cir-
custheaterfestival georganiseerd, 
in de vier andere gemeenten 
speelden we een openluchtfilm.

Dynamiet in de dorpen gaat 
echter verder dan deze zichtbare 
resultaten. Het succes van Leader 
uit zich ook in het aantal mensen 
dat het in beweging brengt. En 
‘beweging maken’, dat heeft 
Leader zeker gedaan en dat zal 
het na afloop van het project ho-
pelijk blijven doen. Om te begin-
nen is in elk dorp een Leaderkern 
gegroeid om de dynamiek ter 
plaatse op te starten en levend te 
houden. We hopen dat deze tij-
delijke kernen kunnen uitgroeien 
tot echte dorpsraden.

We gebruiken de Week van 
de Amateurkunsten (van 24 
april tot 3 mei 2015) voor een 

culturele afsluiter van Dynamiet 
in de dorpen. We willen zoveel 
mogelijk artistiek talent uit hun 
kot lokken: muzikanten, toneel-
spelers, dorpspoëten, stand-up 
comedians, performers, schrijvers, 
dansers, koks, … 

nederhasselt,  
natuurlijk:  
trage wegen in  
nederhasselt
Een andere Leader-doelstelling 
was ‘de bewoners samen te laten 
werken aan beter toegankelijke 
trage wegen'. Ook daar is de 
afgelopen tijd werk van gemaakt. 
Het stadsbestuur engageerde zich 
om een tragewegenplan op te 
stellen en is momenteel in elke 
deelgemeente met een inventaris 
van trage wegen 
bezig. In meerdere 
deelgemeenten 
is de Leaderkern 
hierbij betrokken. 
In Nederhasselt ne-
men de Leaderaars 
zelfs nadrukkelijk 
het voortouw en 
organiseerden ze op 
18 oktober met veel 
succes een Dag van 
de Trage Weg. 130 
deelnemers wandel-
den langs onver-
moede trage en 
andere wegen tot in 
alle uithoeken van het dorp. Het 
is de voorloper van wat onder de 
naam ‘‘Nederhasselt, Natuurlijk’ 
zou moeten uitmonden in een 
deltawandelplan met verschil-
lende wandelroutes. 

Ook in andere Leaderdorpen zit-
ten er nog cultureel-toeristische 
projectjes in de pijplijn, al dan 
niet met infoborden, brochures 
en andere tools om al wandelend 
de geschiedenis van het dorp 
en de bezienswaardigheden te 
ontsluiten. 

We hopen dat er ook na 
afloop van het leaderproject 
in de zomer van 2015, nog veel 
dynamiet in de dorpen mag 
sluipen. Met de combinatie van 
publieke ontmoetingsruimten, 
gemeenschapsvormende 'bele-
vingsmomenten’ en enthousiaste 
dorpsraden moet het lukken om 
ook de komende jaren de bewo-
ners van Aspelare, Denderwin-

deke, Lieferinge, Nederhasselt en 
Voorde te mobiliseren ('dynami-
seren'), om beweging in het dorp 
te maken.  

‘De inwoners van 
Aspelare stelden voor 

om de pastorijtuin 
opnieuw aan te 

leggen, zodat hij een 
ontmoetingsplaats 

wordt voor jong 
en oud.

’
 

‘De inwoners van 
de kleinste deel-

gemeente vonden 
mekaar dankzij 

het Leader-project. 
Intussen wordt om 
de twee weken op 

vrijdagavond een deel 
van het buurthuis 

omgetoverd tot een 
dorpscafé.

’
 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91
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Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 91

JEUGDRAADNIEUWS 

De jeugdraad helpt de stad door advies te 
geven bij het beleid, maar ook door mee te 
helpen bij of zelf activiteiten te organiseren, 
jongeren en verenigingen samen te bren-
gen, onderwerpen bespreekbaar te maken. 
De vlottentocht, het kickertornooi, Ninove 
Speelstad, Dag van de Jeugdbeweging en het 
Sinterklaasfeest: we danken het allemaal aan 
de jeugdraad.

Iedereen tussen 16 en 30 jaar is welkom om 
mee te werken in de jeugdraad! Voor 2015 
liggen de vier bijeenkomsten van de algemene 
vergadering van de jeugdraad vast: 

> zondag 22 maart  
van 10.30 uur tot 12 uur

> zaterdag 22 mei  
van 14 uur tot 16 uur

> zondag 6 september  
van 10.30 uur tot 12 uur

> zaterdag 14 november  
van 14 uur tot 16 uur

Deze vergaderingen vinden telkens plaats 
in jeugdhuis Het Uur, Halsesteenweg 53, 
Meerbeke.

Heb jij interesse om mee te werken in 
de jeugdraad? Contacteer hen via 
jeugdraadninove@gmail.com.

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be  
www.jeugdninove.be 
054 31 05 00

HELLEMONDEN is een project dat 
literair inspeelt op de herdenkingsac-

tiviteiten in het kader van de Groote Oorlog. 
VONK & Zonen, de organisatie achter het 
project, noemt HELLEMONDEN ‘een origineel 
poëzieparcours dat dichtersstemmen uit de 
Eerste Wereldoorlog opnieuw laat weerklin-
ken, een originele manier om de tragiek van de 
Groote Oorlog te evoceren’. 

HELLEMONDEN is tegelijk een ingetogen 
tentoonstelling en een literair statement over 
de waanzin van de oorlog. De toeschouwer 
legt op eigen tempo een parcours af waarlangs 
20 grafzerken in kunststof zijn opgesteld, die 
qua vorm gelijken op de uniforme graven op 
soldatenkerkhoven. Aan elk van deze graven, 
waarin kleine geluidsboxen zijn verwerkt, 

kan de bezoeker een ander gedicht van een 
oorlogsdichter beluisteren. Niet enkel bekende 
Engelse war poets komen aan bod, maar 
ook Belgische, Franse, Duitse, Roemeense, 
Egyptische, Italiaanse en Russische dichters. 
De gedichten werden ingelezen door Gene 
Bervoets, Nigel Williams, Antoine Boute en 
Jobst Schnibbe. Elke tekst is beschikbaar in het 
Nederlands, Engels, Frans en Duits.    

AcADEMIE IN cONcERT 

De Academie Muziek, Woord & Dans Ninove 
nodigt je van harte uit op hun 'Academie in 
Concert'.

> Waar? Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Wanneer? Zaterdag 24 januari om 15 uur 
en om 19 uur

> Toegang: 6 euro. De leerlingen van de 
academie MWD krijgen gratis toegang.

 Kaarten te koop aan de balie van het cc.

> Info? Tel. 054 34 10 01

In samenwerking met het oudercomité

Zondagopening 
soLden 
Op zondagnamiddag 4 januari zijn de 
meeste handelszaken in het stadscen-
trum open voor de soldenverkoop.

helleMonDen 
aan De aBDij 
gediChtendag wordt poëZieweek
Donderdag 29 januari is gedichtendag. sinds vorig jaar zien de organisa-

toren het iets breder en is de gedichtendag de start van een poëzieweek 

(van 29 januari tot 4 februari). ninove doet mee met helleMonDen.

praktisch
> van donderdag 29 januari tot en met 

zondag 1 februari 
> openingsuren: elke dag van 10 tot 17 uur, 

nocturne op Gedichtendag tot 22 uur
> opstelling: omgeving abdijkerk  

(archeologische site)
> locatie bij slecht weer: oud stadhuis
> gratis!



 Za 24-01-2015 - Academie in concert 
 Stedelijke Academie
 054 33 47 25

 Di 27-01-2015 -
 Filmvoorstelling BibArt Nosferatu
 Bibliotheek
 054 32 40 04

 
 
 Do 15-01-2015 -
 Ninove spreekt met Ninovieters 
 van vreemde herkomst
 Integratiedienst
 054 31 32 48
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TE GAST IN JANUARI

SCHOUWBURG DE PLOMBLOM

VERGADERLOKAAL 1STE VERDIEPING

POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

 Zo 25-01-2015 - Lezing
 KWB Meerbeke
 0470 18 81 05

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM
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ENSEMBLE LEPORELLO
HET LAATSTE FEEST

THEATER & WOORD 

DONDERDAG 15 JANUARI 2015  I  20.00 uur  I  Inleiding om 19.15 uur in de schouwburg 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20 of gratis
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Ensemble Leporello gaat voor Het 
laatste feest aan de slag met het 
oeuvre van Anton Tsjechov.

Op a capella muziek voor koor van Kurt 
Bikkembergs, en met een keure van 
Leporello’s oudgedienden, wordt het 
publiek meegenomen op een muzikaal-
beeldende reis door het universum van de 
grote Russische toneelauteur.
In de loop van meanderende stroom ‘tableaux 
chantants’ zien we de sleutelscènes van Oom 
Wanja, De meeuw, Ivanov, Drie zusters en 
De kersentuin als in een droom passeren. 
De meerstemmige gezangen van 
Bikkembergs vormen een ritmische 
leidraad voor een vijftigtal tableaus die 
soms langzaam, soms met grote snelheid 
in elkaar overvloeien. Inhoudelijk wordt de 
nadruk gelegd op het melancholische, op 
de Sehnsucht van Tsjechovs universum, de 
‘Tsjechov blues’.
Doordat dezelfde groep acteurs telkens 
opnieuw in een ander stuk van Tsjechov 
optreedt, zien we hoe in de verschillende 
stukken gelijksoortige personages telkens 

weer tot leven komen. Zo blijkt dat de 
grote Russische auteur zijn oeuvre bouwt 
met psychologische elementaire deeltjes 
die allemaal uit een identieke wilsdaad 
voortkomen en eindeloos worden herschikt. 
Zelfde karakters met andere namen, zelfde 
situaties in andere volgorde.
Het leven is een herhaling van 
oerbelevenissen: ons streven, onze 
verliefdheden, dwaasheden en heldendaden 
zijn taferelen in één universeel drama dat 
generatie na generatie, tijdperk na tijdperk 
wordt hernomen.

Regie en libretto: Dirk Opstaele
Met: André Van Leuven, Andrea Bardos, 
Charlotte Deschamps, Dieter Verhaegen, 
Elise Steenackers, Gilles Le Roy, Koen 
Onghena, Machteld Timmermans, Mieke 
Laureys, Vital Schraenen, Wim Danckaert 
en koorleden van Amicantus (Heusden-
Zolder), Basaltes (Grimbergen) en Laidos 
(Waregem)

www.leporello.be

ZATERDAG 10 JANUARI 2015  I  20.00 uur
ZONDAG 11 JANUARI 2015  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

GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS KAMERORKEST
NIEUWJAARSCONCERT  

KLASSIEKE MUZIEK 

In  het jubileumjaar van cultuurcen-
trum De Plomblom kan uiteraard 
een nieuwjaarsconcert onmogelijk 

ontbreken. Het belooft een speciale editie 
te worden! 

Naar goede traditie zullen de leden van 
het Ninoofs Kamerorkest en Groep Spiraal 
o.l.v. Theo Vanderpoorten het publiek 
meevoeren naar het Wenen van de 19-de 
eeuw. Kom mee genieten van de prachtige 
muziek gemaakt door grootse componisten 
uit het Gouden en Zilveren operettetijdperk. 
Samen met topsolisten Bruno De Jonghe 
(bas-bariton) en Evelyne Bohen (sopraan) 
worden werken gebracht van Strauss, 
Offenbach, Stolz en andere… 

Joris Vanderpoorten staat in voor de 
presentatie.  

De ideale gelegenheid om het jaar feestelijk 
in te zetten! 
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ZATERDAG 17 JANUARI 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  ABO:  € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

VRIJDAG 4 OKTOBER 2013  I  20.30 uur Inleiding om 19.15 uur
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  - 26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

LA GRANDE BELLEZZA
FILM  

Jep Gambardella is een knappe man 
en onweerstaanbare verleider. Een 
succesvol journalist die ooit een 

roman schreef die hem een literaire 
prijs en de reputatie van cultschrijver 
opleverde. Nog altijd maakt hij deel uit van 
het mondaine leven in de stad Rome. Hij is 
er elke avond, op elk feestje, zijn scherpe 
geest wordt bejubeld en zijn gezelschap 
wordt opgezocht. Hij denkt echter met 
verbittering terug aan zijn gepassioneerde 
jeugdliefde en besluit na zijn 65ste 
verjaardag het schrijven weer op te pakken 
en op zoek te gaan naar de eigenlijke zin en 
schoonheid van het leven.

“Net als de grote Fellini in La Dolce Vita 
dompelt Paolo Sorrentino ons onder in een 
maalstroom van impressies, anekdotes, 
atmosferen, gevoelsontladingen, rillingen, 
lust en hartstocht, tweeënhalf uur lang, 
tot je high bent van Rome en high van 
Vrouwe Cinema. Maar het mooiste is dat je 
gaandeweg begint te voelen dat La Grande 

Bellezza niet zozeer het leven viert, maar 
de melancholie, de herinnering.” (HUMO)

“Dit is Sorrentino’s beste film tot nu toe, 
een film met alle hoekige karikaturen en 
kosmopolitische vriendelijkheid die ook 
zijn vorige films kenmerkten, maar met 
een nieuwe theatrale passie, een zin voor 
liefde en verlies en een scherper, meer 
priemend gevoel voor de vormen van macht 
en prestige. Om zijn intense, ondraaglijke 
melacholie moet je zelfs de aftiteling 
bekijken tot het scherm donker wordt.” 
(The Guardian)

Regie: Paolo Sorrentino
Met: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina 
Ferilli, Luis Tosar, Isabella Ferrari, Giorgio 
Pasotti

Italië – 2013 – Psychologisch drama – 142 
minuten

WOENSDAG 28 JANUARI 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00 
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

MICHAEL VAN PEEL 
VAN PEEL OVERLEEFT 2014

AMUSEMENT

De vijfde!
Altijd een Magnum Opus!
De vijfde van Beethoven,

de vijfde Staatshervorming,
Grand Theft Auto V.
En nu dus ook de vijfde van Van Peel. 
In een veelbelovend jaar nog wel. De 
moeder aller verkiezingen en de vader aller 
mediacirci. Eindelijk vrede in Vlaanderen, 
Oekraïne én in het Midden-Oosten. Wie zal 
het zeggen? 
Van Peel natuurlijk!

“Er zijn veel jaaroverzichten, maar als u er 
ééntje moet zien, dan wel dat van Michael 
Van Peel”
(De Standaard, *****)

“Een pijnlijk grappig statement.”
(De Morgen, +++++)

“Een nieuw ijkpunt in het genre.” 
(DeRedactie.be, VRT)

“De streken van een standupper, de 
theatraliteit van een conferencier, de 
wereldbeschouwing van een columnist en 
de fluwelen durf van een rebel in kostuum.” 
(Cobra.be, VRT)

i.s.m. Radio 1, Canvas, Arenbergschouwburg 
en Café The Joker

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

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
- Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (van september tot eind maart)
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend
- Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen 

via de website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.
Vanaf 3 januari 2015 zijn er mogelijks nieuwe openingsuren.
Bij het ter perse gaan van de maandklapper waren deze nog niet
gekend. De nieuwe openingsuren lees je op www.ninove.be en
de sociale media.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur 

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

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.

BUURMAN  
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE KLEINZOON

MUZIEK 

Het idee van de nieuwe plaat, de nieuwe 
show, het nieuwe verhaal, zit in een 
doos. Een doos die Buurmanfrontman 

Geert Verdickt een paar maanden geleden 
van z’n vader kreeg. Een doos vol foto’s, 
brieven en documenten van z’n grootvader. 
Marc Fraine was zijn artiestennaam. In het 
Antwerpen van de jaren 30 en 40 speelde 
grootvader Verdickt piano, accordeon en 
orgel in hotels, in de opera, en in toenmalige 
cinema’s bij stomme films.

Door fantasie geprikkeld, graaft kleinzoon 
Geert in opa’s verleden en komt hij bij mooie 
verhalen terecht: persoonlijk, maar ook 
universeel. Deze verhalen vormen de basis 
voor het album dat in het najaar van 2014 
uitkomt.
Tijdens de voorstelling krijgt u een verhaal 
over (groot)vaders en zonen. Over vrouwen, 
moeders en dochters. Over thuiskomen en 
vertrekken...

“Door middel van songs, soundtracks, 
dialogen en projecties slaagt Verdickt er in 
om flarden uit het verleden zodanig uit te 
lichten dat ze een eigenzinnige lappendeken 
vormen van het hier en nu.”

Geert Verdickt laat zich deze avond bijstaan 
door Stijn Gevaert en Koen Renders, de 
beste one-man-bands van het land.
(toetsen, drums, soundscapes, bas, orgel, 
gitaar, ukelele, mondharmonica, zang en 
drums... en dat allemaal tegelijkertijd!)

Dus: één kleinzoon en twee one-man-
bands.
Een verhaal over toen, maar vooral over nu, 
met gloednieuwe nummers, aangevuld met 
Buurmanklassiekers die u ongetwijfeld 
bekend in de oren zullen klinken. (London 
Stansted, Pas 18, God ik en Marjon, Rocky, 
Mount Everest, Middellandse Zee, ...)
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VRIJDAG 30 JANUARI 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom
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QUIZZEN 
GEBLAZEN 
ninoofs  
Quiztornooi
> Wanneer? 16, 23 en 30 januari en 6 februari 

om 20 uur
> Waar? Koninklijk Atheneum, Ninove.
> Inschrijven kan tot 9 januari door 30 euro 

te storten op het rekeningnr. BE08 0682 
2280 7613 (Werkgroep Quiz Ninove) met 
vermelding van de ploegnaam. Inschrijving 
bevestigen via www.quiztoernooi-ninove.be 
of mail naar rikdemulder@skynet.be. 

jeugdquiz 
(voor leerlingen van  
het zesde leerjaar)
> Wanneer? Zaterdag 31 januari om 14 uur
> Waar? Koninklijk Atheneum, Ninove
> Inschrijven kan tot 15 januari door 6 euro  

te storten op het rekeningnummer  
BE08 0682 2280 7613 (Werkgroep Quiz 
Ninove) met vermelding van de ploegnaam. 
Inschrijving bevestigen via cultuur@ninove.be.

DOWNLOAD GRATIS 
DE UITAGENDA-APP 

Wat te doen met de kinderen? Welke film, 
concert, tentoonstelling of museum meepik-
ken? Zijn er leuke markten in de buurt? Waar 
is het prettig fietsen en wandelen? En welke 
party of fuif valt er niet te missen vanavond?
Vragen die een antwoord krijgen, luttele se-
conden nadat je de UiTagenda-app van UiT in 
Vlaanderen opstart. Al het aanbod hier en nu, 
gevoed door de UiTdatabank en eenvoudig te 
filteren op je voorkeuren.

Downloaden kan via www.uitinvlaanderen.
be/app/uitagenda, via de Appstore of 
Google Play.

FILMcLUB NINOFILM 
SPEELT “FESTEN” 

In ‘Festen’ draait alles om Helge Klingenfeldt, 
die een groot familiefeest voor zijn 60ste ver-
jaardag geeft. De zelfmoord van zijn dochter, 
enkele weken tevoren, wordt voor de gasten 
zoveel mogelijk verborgen gehouden. Toch 
worden steeds meer familiegeheimen prijs 
gegeven. En dan is er ook nog de speech van 
zoon Christian… ’Festen’ (Het feest) is een film 
met bijtend zwarte humor van Thomas Vinter-
berg uit 1998 (Denemarken/Zweden, 105 min.) 
met onder andere Ulrich Thomsen, Henning 
Moritzen en Paprika Steen. Hij geldt als een 
van de bekendste en beste Dogma 95-films.

Voorstelling “Festen” op dinsdag 6 januari 
om 20 uur in Cinema Central, Lavendelstraat, 
Ninove. 
Inleiding om 19.45 uur. Toegang: 6 euro (met 
reductie voor jongeren en kansenpasbezitters).

Meer info? ninofilm.club@gmail.com. Volg 
de filmclub ook op www.facebook.com/
NinoFilm.club

HET VLINDEREFFEcT.  
cAMPAGNE VAN 
DAMIAANAcTIE OP 
23, 24 & 25 JANUARI

In januari 2015 organiseert Damiaanactie zoals 
elk jaar sinds 1964, een solidariteitscampagne. 
Op 23, 24 en 25 januari zal ze opnieuw vragen 
om pakjes stiften te kopen of om  
een gift te doen op het rekeningnummer  
BE05 0000 0000 7575 (een gift vanaf 40 euro  
is fiscaal aftrekbaar). 

startdag in ninove
Op vrijdag 16 januari wordt de actie in Ninove op 
gang geschoten met een getuigenis en een film.

>  Wat? Lydia Vandenbosch getuigt over haar 
bezoek aan melaatsencentra in India. 
Daarna voorstelling van “De Vlinder”. Deze 
film speelt zich af in Congo, in de evenaars-
provincie, waar de zieken alleen bereikbaar zijn 
per boot over de machtige Congostroom. 

>  Wanneer? Vrijdag 16 januari om 20 uur

>  Waar? Zaaltje van de bibliotheek (ingang 
via de Edmond De Deynstraat)

>  Toegang gratis  -  Info: 054 33 93 69 -  
054 33 33 53 - 054 50 07 69

BE-ALERT: ALARMERING 
BIJ EEN NOODSITUATIE

In heel wat noodsituaties is een snelle verwit-
tiging van de bevolking cruciaal. BE-Alert is 
een nieuwe alarmeringstool van de federale 
overheid die de bevolking die rechtstreeks be-
trokken is bij een noodsituatie op provinciaal 
niveau, sneller en duidelijker kan verwittigen 
en zo goed mogelijk kan informeren.

Hoe word je verwittigd?
Wanneer de overheid het nodig acht, kan zij 
beslissen om je, naargelang de noodsituatie, 
een alarmeringsboodschap te sturen. Om 
die verwittiging te ontvangen, moet je je op 
voorhand inschrijven.
Je kan kiezen om gealarmeerd te worden via:
> ingesproken boodschap op je vaste of 

mobiele telefoon
>  SMS op je mobiele telefoon
>  e-mail of fax
>  boodschappen via sociale netwerken

Hoe inschrijven?
Om in te schrijven, ga je naar www.be-alert.be. 
Je vult je gegevens in en kiest hoe je verwittigd 
wil worden.
Je gegevens zullen enkel aangewend worden 
voor verwittiging bij noodsituaties.

Meer info? www.be-alert.be

kermis 
voorde  
18 januari
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
- Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (van september tot eind maart)
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend
- Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen 

via de website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.
Vanaf 3 januari 2015 zijn er mogelijks nieuwe openingsuren.
Bij het ter perse gaan van de maandklapper waren deze nog niet
gekend. De nieuwe openingsuren lees je op www.ninove.be en
de sociale media.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur 

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

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.

BUURMAN  
IN DE NAAM VAN DE VADER, DE ZOON EN DE KLEINZOON

MUZIEK 

Het idee van de nieuwe plaat, de nieuwe 
show, het nieuwe verhaal, zit in een 
doos. Een doos die Buurmanfrontman 

Geert Verdickt een paar maanden geleden 
van z’n vader kreeg. Een doos vol foto’s, 
brieven en documenten van z’n grootvader. 
Marc Fraine was zijn artiestennaam. In het 
Antwerpen van de jaren 30 en 40 speelde 
grootvader Verdickt piano, accordeon en 
orgel in hotels, in de opera, en in toenmalige 
cinema’s bij stomme films.

Door fantasie geprikkeld, graaft kleinzoon 
Geert in opa’s verleden en komt hij bij mooie 
verhalen terecht: persoonlijk, maar ook 
universeel. Deze verhalen vormen de basis 
voor het album dat in het najaar van 2014 
uitkomt.
Tijdens de voorstelling krijgt u een verhaal 
over (groot)vaders en zonen. Over vrouwen, 
moeders en dochters. Over thuiskomen en 
vertrekken...

“Door middel van songs, soundtracks, 
dialogen en projecties slaagt Verdickt er in 
om flarden uit het verleden zodanig uit te 
lichten dat ze een eigenzinnige lappendeken 
vormen van het hier en nu.”

Geert Verdickt laat zich deze avond bijstaan 
door Stijn Gevaert en Koen Renders, de 
beste one-man-bands van het land.
(toetsen, drums, soundscapes, bas, orgel, 
gitaar, ukelele, mondharmonica, zang en 
drums... en dat allemaal tegelijkertijd!)

Dus: één kleinzoon en twee one-man-
bands.
Een verhaal over toen, maar vooral over nu, 
met gloednieuwe nummers, aangevuld met 
Buurmanklassiekers die u ongetwijfeld 
bekend in de oren zullen klinken. (London 
Stansted, Pas 18, God ik en Marjon, Rocky, 
Mount Everest, Middellandse Zee, ...)
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VRIJDAG 30 JANUARI 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ninove info september.indd   4 22/12/14   15:12
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MelD  
sluiKstort  
altijD!
sluikstort gezien? Meld dit aan de technische dienst via 

het nummer 054 31 77 10 of vul het meldingsformulier in 

via de startpagina van www.ninove.be (klik op ‘klachten 

en meldingen’ en ga door naar het meldingsformulier). 

als kan achterhaald worden van wie het sluikstort afkom-

stig is, maakt de politie een proces-verbaal op en volgt 

een fikse boete!

Sluikstorten komt overal en 
in vele vormen voor. Stond je 
er al eens bij stil dat volgende 
voorbeelden ook gevallen van 
sluikstorten zijn:

> Huishoudelijk afval dumpen 
in vuilbakjes op openbare 
plaatsen. Deze vuilbakken zijn 
bedoeld om afval dat op de 
openbare weg ontstaat te ver-
zamelen (een blikje, papiertjes) 
met de bedoeling zwerfvuil te 
vermijden. Zakjes met huis-
houdelijk afval horen hier niet 
thuis en is sluikstorten.

> Achterlaten van afval voor 
de toegangspoort van het 
containerpark of afval over de 
omheining gooien. 

> Huisvuilzakken en gft-
containers buiten plaatsen 
voor 19 uur de avond voor de 
ophaling. Afgekeurde blauwe 
zakken (met een sticker met 
het rode handje) buiten laten 
staan op openbaar domein is 
ook sluikstorten.

> Rioolputten zijn geen afvoer-
kanalen. Frituurvet, sauzen of 
keukenafval horen hier niet 
in. Je veroorzaakt verstop-
pingen van de buizen én het 
is sluikstorten. Met frituurvet 
kan je naar het containerpark. 
Keukenafval moet in de gft-
container.    

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 71

aFvaL verbranden in open LuCht 

verBoDen!

wat zegt de wet?
De Vlaamse milieuwetgeving 
(VLAREM) is duidelijk: afval 
verbranden in open lucht is 
voor iedereen verboden. Het 
verbod geldt niet alleen voor het 
verbranden van papier, plastic, 
piepschuim, autobanden en 
andere rommel, maar ook van 
biomassa-afval zoals gft, hout-
afval en groenresten. Er zijn wel 
enkele specifieke uitzonderingen 
waarbij verbranding in open 
lucht wel nog is toegelaten:

> verbranden van droog onbe-
handeld hout bij het maken 
van een open vuur (een kamp-
vuur)

> verbranden van droog onbe-
handeld hout en onversierde 
kerstbomen bij folkloristische 
evenementen (na toestem-
ming van de stad) én op mini-
mum 100 m van de huizen.

> verbranden van droog onbe-
handeld hout of een vaste fos-
siele brandstof (bv. steenkool) 
in een sfeerverwarmer of voor 
het gebruik van een barbecue-
toestel

> verbranden van dierlijk afval 

> in het kader van het beheer 
van bossen of landbouwbe-
heer zijn er ook een aantal 
uitzonderingen

Je moet altijd een afstand van 
honderd meter bewaren tot 
huizen, heiden, boomgaarden, 
hagen, graan, stro, mijten of 
plaatsen waar vlas te drogen is 
gelegd, en een afstand van 25 
meter tot bossen (behalve bij het 
gebruik van sfeerverwarmers en 
barbecuetoestellen).

wat met de bbQ 
van mijn buren?
Buiten afspraken maken en 
vragen om rekening met je te 
houden, kan je niets doen tegen 
de geuren van de barbecue van 
je buur.
In zijn eigen tuin mag je buur 
altijd en overal barbecueën. Doet 
hij dat goed, dan zijn er praktisch 
geen vlammen en geen rook.

en de afval- 
verbrandings- 
installaties?
In Vlaanderen zijn alle afvalver-
brandingsinstallaties uitgerust 
met een geavanceerde rookgas-
zuivering. Ze verwerken tonnen 
restafval, maar stoten allemaal 
samen toch véél minder vervui-

De regels rond het verbanden van 

groenafval in open lucht zijn gewijzigd. 

het verbranden van snoeihout en planten-

resten is voortaan ook verboden!



17

aBonneMent
gFt-Container

abonnement?
Wordt je waardesticker van je 
GFT-container soms afgetrok-
ken, waardoor ILvA je container 
niet kan leeg maken? Dan is een 
abonnement de oplossing!

Het abonnement geldt voor 
1 kalenderjaar. Je betaalt voor elke 
inzameling, of je er nu gebruik 
van maakt of niet. Het is voor de 
laders en chauffeurs immers niet 
mogelijk op elk adres na te gaan 
hoe vaak de container wordt 
aangeboden.

Een jaarabonnement kost 70,20 
euro voor een container van 
140 liter en 35,10 euro voor een 
container van 40 liter. Voor wie 
echter niet vaak GFT aanbiedt, is 
een abonnement dan ook mis-
schien minder voordelig.

gFt-abonnement 
aanvragen
Wie een GFT-abonnement 
wenst, kan dit doen door het 
correcte bedrag te storten op 
het ILvA-rekeningnummer: 
BE08 0910 1280 2413. Vergeet 
niet je adres in de mededeling 
van de betaling te zetten!
Nadat ILvA de betaling heeft ont-
vangen, zal een sticker worden 
opgestuurd die je op het deksel 
van de GFT-container moet 
kleven. Zo is het voor de ophalers 
duidelijk wie gebruikt maakt van 
het abonnement.    

ilva biedt voor 2015 een abonnementsformule aan voor 

het leegmaken van de gFt-container. een abonnement is 

niet verplicht, maar bestaat naast het normale systeem 

van de waardestickers!

aFvaL verbranden in open LuCht 

verBoDen!

lende en ongezonde stoffen uit 
dan open vuurtjes in de tuin. 
Bovendien zetten ze een groot 
deel van de warmte om in groene 
stroom. Zo gaat zelfs het restafval 
niet helemaal verloren.

wat zijn de  
alternatieven?
Voor alle soorten afval bestaan 
gezonde, milieuvriendelijke 
oplossingen. Goed sorteren en 
meedoen aan de selectieve 
inzamelingen is daarom erg be-
langrijk. Het leeuwendeel van het 
ingezamelde afval wordt gerecy-
cleerd. Wat niet meer gebruikt 
kan worden, gaat naar speciale 
afvalverbrandingsinstallaties met 
geavanceerde rookgaszuivering 
en energierecuperatie.

‘Afval verbranden 
in open lucht is 
voor iedereen 
verboden.

’
 

Sorteren is goed, maar preventie 
is nog beter. Enkele tips om afval 
te voorkomen:

> Plak een antireclamesticker op 
je brievenbus en je hebt met-
een veel minder oud papier.

> Kies voor vaste planten en 
struiken die langzaam groeien 
en niet elk jaar massa's snoeisel 
opleveren. Het betekent ook 
minder onderhoud.

> Veel tuinafval kan je zelf com-
posteren.

> Snoeihout en ook je kerst-
boom kun je hakselen. De 
snippers strooi je tussen de 
planten uit. Zo vermijd je ook 
onkruid.

> Met dikkere takken leg je snel 
een mooie takkenwal aan als 
omheining. Je zorgt bovendien 
voor een schuilplaats voor 
kleine dieren en dus voor meer 
biodiversiteit.

klachten?
Met klachten in verband met het 
verbranden van afval kan je 
terecht bij de lokale politie, 
054 31 32 32.   

Meer in
fo

ILvA
www.ilva.be   
053 85 85 45

Meer in
fo

> www.lne.be 
    (bij de campagne ‘Stook slim’), 
> dienst leefmilieu
    leefmilieu@ninove.be  
    054 31 32 71
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op glaD ijs?

klachten en meldingen
Heb je een klacht of verzoek met betrekking 
tot sneeuw en ijzel? Surf dan naar de website 
van de stad, ga via de startpagina naar ‘klach-
ten en meldingen’  en vul het meldingsformu-
lier in. Binnen de kantooruren kan je ook tele-
fonisch of persoonlijk terecht bij de technische 
dienst, van maandag tot en met donderdag 
van 8 uur tot 12 uur en van 12.30 uur tot 15.45 
uur. Vrijdag tot 15 uur. Buiten de kantooruren 
kan je terecht bij de politie. Zij nemen dan 
verder contact op met de wachtdienst van de 
technische dienst (Politie Ninove, Onderwijs-
laan 75, Ninove, 054 31 32 32)

en ook jij kan helpen!
> Bij grote kans op gladheid wordt er meestal 

preventief gestrooid. Werd dit voorspeld, 
dan is er voldoende tijd om alle straten te 
strooien. Helaas is het niet altijd mogelijk 
om opkomende gladheid of zelfs de hevig-
heid van sneeuwval te voorspellen. Het kan 
dan ook zijn dat op zo’n moment jouw 
straat misschien niet onmiddellijk gestrooid 
of geruimd wordt omdat er aan andere 
straten voorrang moet worden gegeven. 
Toon op zulke momenten wat begrip voor 
de medewerkers van de stadsdiensten! 

 Winterse weersomstandigheden zijn voor 
Meer in

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

FIT IN JE HOOFD  
cARROUSEL 

Ook in 2015 gaat de Fit in je 
Hoofd Carrousel verder. In dit 

kader organiseert de dienst soci-
ale zaken een aantal laagdrempelige 

activiteiten om de mentale veerkracht van 
de inwoners te verhogen. De eerstvolgende 
activiteiten is een Tai Chi Initiatie door 
Wendy De Bruyn op 2 februari om 20 uur 
in het zaaltje van de bibliotheek (ingang via E. 
De Deynstraat). 
De activiteit is gratis. Schrijf je vooraf in bij de 
dienst sociale zaken

Neem ook een kijkje op www.fitinjehoofd.be 
en ontdek tien stappen die je gezonder en 
gelukkiger maken. Doe de test en zet jezelf 
op weg.

De winter komt eraan. sneeuw, ijzel 

en vrieskou kunnen voor heel wat 

ellende zorgen! De stadsdiensten zelf 

zijn alvast voorbereid. 

strooiroutes
Net als alle voorgaande winters zal de 
technische dienst van de stad ook nu alles in 
het werk stellen om groot Ninove tijdens de 
gladde wintermaanden zo berijdbaar mogelijk 
te houden. Het gladheidbestrijdingsplan is 
opgesteld, de strooiploegen staan paraat. 
Het strooien van de straten gebeurt via vaste 
routes op basis van prioriteiten. De routes lees 
je op www.ninove.be, onder openbare werken 
en verkeer.

Strooien gebeurt enkel tussen 4 uur en 
22 uur. Het ruimen van voetpaden en fiets-
paden die de deelgemeenten verbinden en 
fiets- en voetpaden naar en van openbare ge-
bouwen gebeurt tijdens de gewone werkuren.

Meer in
fo

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

HERVORMING  
GEMEENTELIJKE 
MANTELZORGPREMIE
Het reglement van de mantelzorgpremie werd 
recent aangepast. Met de aanpassing van 
de premie wil de stad de mantelzorgers die 
de zwaarst zorgbehoevenden verzorgen, het 
meest belonen. Volgens de score van hulp-
behoevendheid worden premies toegekend 
variërend van 15 euro tot 100 euro per maand.
De belangrijkste voorwaarden om te kunnen 
genieten van de mantelzorgpremie:

> de mantelzorger woont in bij de hulpbe-
hoevende persoon

> de zorgbehoevende persoon bewijst zijn 
zorgbehoevendheid door een algemeen 
attest voor te leggen, afgeleverd door de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

> zowel de mantelzorger als de hulpbehoe-
vende persoon zijn minder vermogend en 
moeten voldoen aan de inkomensgrens. 

De mantelzorgpremie vraag je aan bij de 
dienst sociale zaken, Centrumlaan 100, Ninove. 
Het volledige reglement en de aanvraagfor-
mulieren vind je op www.ninove.be (leven en 
welzijn/sociale premies) of kan je krijgen bij de 
dienst sociale zaken.

‘De technische 
dienst is voorbereid op 

ijzel en vrieskou.

’
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Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

HAKHOUTBEHEER

Het Agentschap Wegen en Verkeer past op-
nieuw hakhoutbeheer toe in Ninove. Hakhout-
beheer is een bijzondere vorm van terugzetten 
van bomen en struiken. Hierbij worden bomen 
en struiken tot op 15 à 20 cm boven de grond 
afgezaagd om ze weer te laten uitgroeien tot 
een jong, dicht en vitaal groenscherm. Dit lijkt 
drastisch maar dat is maar tijdelijk. In het voor-
jaar komen al nieuwe scheuten tevoorschijn uit 
de stompen. Binnen enkele jaren komt er een 
meer gesloten groenscherm. 
De komende weken/maanden zullen heel wat 
(weliswaar kleinere) plaatsen op grondgebied 
Ninove onder handen worden genomen. Hak-
houtbeheer gebeurt altijd tussen 1 november 
en 15 maart, tenzij de temperaturen lager zijn 
dan -5°C.

Meer info? www.hakhoutbeheer.be

JOBPOL - INFODAG BIJ DE POLITIE
Zaterdag 24 januari organiseert de politie opnieuw een jobpol, een infodag over werken bij de 
politie Ninove. Tussen 9 uur en 12 uur kan je terecht in het bijcommissariaat op de Aalsterse-
steenweg 26 B. Je verneemt er meer over politiewerk in het algemeen en de selectieprocedure.

Meer info? 
Benny Van Holder (commissaris, diensthoofd wijk-verkeer, 054 31 89 16), Rudy Hemmerijckx, 
(hoofdinspecteur, wijkcoördinator, 054 31 89 15), Yves Beeckman (hoofdinspecteur inter-
ventie, 054 31 32 40), Johan Kallaerts (inspecteur wijkdienst, 054 31 89 18), Ann De Rouck  
(administratief medewerkster, 054 31 32 08)

NIEUWE WEBSITE VOOR DE POLITIE
Wil je aangifte doen van een misdrijf of verloren voorwerp? Of politietoezicht vragen tijdens 
je afwezigheid? Ben je op zoek naar je wijkagent? Of wil je bij de politie werken? Surf dan naar
www.politieninove.be. Alle info werd gebundeld in een nieuwe overzichtelijke website!

Meer info? Politie Ninove, 054 31 32 32, www.politieninove.be

niemand gemakkelijk. Maar er wordt  vaak 
dag en nacht gewerkt om het ongemak voor 
de inwoners zoveel mogelijk te beperken.

> Bij winterweer blijft het belangrijkste advies 
altijd: rij voorzichtig en pas je snelheid aan 
(ook op gestrooide wegen)!

> Giet bij vriesweer zeker geen water op de 
openbare weg of op het voetpad.

> Zorg er ook voor dat je het voetpad voor 
je woning vrijmaakt om voetgangers veilig 
te laten passeren en gladheid te vermijden. 
Schep de sneeuw niet op de rijbaan. Zo doe 
je het werk van de stadsdiensten teniet. 
Schep het zeker ook niet op de rioolroos-
ters. Wanneer het dooit, wordt anders de 
vlotte afvoer van het smeltwater gehinderd.   

OPENINGSUREN 
STADSDIENSTEN 

Op 30 december besliste de gemeenteraad 
over de nieuwe rechtspositieregeling en het 
arbeidsreglement van het stadspersoneel en 
de mogelijk gewijzigde openingsuren van de 
stadsdiensten.
Bij het ter perse gaan van deze Ninove Info 
was de beslissing nog niet gekend.
Nieuwe openingsuren lees je op 
www.ninove.be en de sociale media.

1712: een hulplijn voor elke burger die 
vragen heeft over geweld, misbruik en 
kindermishandeling. 
Maak je zelf geweld mee?
Ben je bezorgd om iemand anders?
Zit je met een vermoeden van geweld?
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je 
nog altijd dwars?
Ben je bang dat je soms je zelfbeheersing kwijt 
raakt en iemand ongewenst pijn doet?
Doe je mee met een groep pesters en voel je 
je daar schuldig over?

Bel dan 1712
Soms kan het moeilijk zijn om je verhaal te 
vertellen. Misschien lukt het dan beter om 
een aantal dingen op te schrijven. Een e-mail 
sturen kan wanneer je dat wil, 24u/24u. Gratis 
en anoniem. Je kan je verhaal vertellen, advies 
of hulp vragen. Je blijft altijd zelf bepalen wat 
je nodig hebt. Via de website www.1712.be 
kan je een mail versturen.

Wat mag je verwachten?
Het gesprek is gratis. Het nummer is bereikbaar 
elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 
tot 17 uur. Het gesprek is discreet: jouw oproep 
naar 1712 verschijnt niet op de telefoonreke-
ning en je hoeft niet te zeggen wie je bent. 
Ervaren hulpverleners van de centra voor 
algemeen welzijnswerk (CAW) en de vertrou-
wenscentra kindermishandeling (VK) staan je 
bij. Ze geven je informatie en advies of verwij-
zen je door naar verdere hulp.
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> zaterdag 31 januari: Nacht 
van de carnavalist in De 
Kuip, Parklaan 1 om 21 uur.

> zaterdag 7 februari: Prins-
aanstelling in de bedrijfshal 
van Cloë, Merellaan 46 om 
21.11 uur.

> zondag 8 februari: Feest der 
senioren in de bedrijfshal van 
Cloë, Merellaan 46 om 14 uur.

> zaterdag 14 februari: 
Machtsoverdracht in cul-
tuurcentrum De Plomblom 
om 11.11 uur. Daarna carna-
valsbanket in zaal De Linde 
om 14.30 uur.

> woensdag 18 februari: be-
zoek van Prins carnaval en 
zijn gevolg aan woonzorg-
centrum Klateringen. 

> zaterdag 21 februari: 
kindercarnaval - verkiezing 
Kinderprins en Kinder-
prinses. Inschrijving in cc 
De Plomblom van 12 uur tot 
13.30 uur. Vertrek van de stoet 
naar de sporthal. Kindershow 
van 14.30 uur tot 16.30 uur en 
aansluitend bekendmaking 
van de Kinderprins en Kinder-
prinses. 

> zondag 22 februari: 
-  publiciteitskaravaan: ver-

trek om 12 uur, Stenebrug 
Meerbeke.

-  carnavalsstoet: vertrek aan 
de Koning Boudewijnlaan in  
Meerbeke om 13.30 uur.

-  Prijsafroeping: voor de 
carnavalsgroepen in de tent 
op het Oudstrijdersplein 
vanaf 21 uur. 

> maandag 23 februari:
-  maandagavondstoet:  

vorming van 18 uur tot 
18.30 uur, omgeving Stati-
onsplein. Vertrek om 19 uur.

-  Gouden wortelworp:  
om 21 uur, van op het 
balkon van het oud stadhuis 
op het Oudstrijdersplein.

> dinsdag 24 februari: 
-  sluiten van carnaval:  

om 12 uur, van op het bal-
kon van het oud stadhuis 

-  gratis koffiekoeken: tussen 
13 uur en 14 uur aan het 
oud stadhuis. 

-  wortelverbranding:  
om 15.11 uur aan café  
Den Belleman

Den Dollar 
 voLLedig open tijdens eindejaarsperiode

CarnavaLskaLender prins en 
prinses der 
senioren
Wil jij Prins of Prinses der senioren 
worden? Stel je dan ten laatste 
vrijdag 6 februari kandidaat bij de 
dienst evenementen (oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove). 
Tijdens het Feest der senioren 
zelf op zondag 8 februari (in de 
bedrijfshal Cloë, Merellaan 46, 
Ninove) kan het ook nog.

Verkiezingsvoorwaarden:
> inwoner van groot Ninove
> nooit eerder verkozen als Prins 

of Prinses der Senioren
> minimum 55 jaar

de pLoët
De Prinsencaemere reikt een prijs 
(500 euro) uit voor het beste 
carnavalslied 2015. Stuur ten laatste 
op zondag 8 februari het muziekbe-
stand, de titel van het lied, de naam 
van de uitvoerder(s) en je gsm-
nummer naar deplaat@telenet.be. 
De winnaar wordt bekend gemaakt 
op zondag 22 februari tijdens de 
prijsafroeping.Meer in

fo
dienst evenementen
054 31 32 86
evenementen@ninove.be

Voor veel Ninovieters is het aftellen naar carnaval 2015 al begon-
nen. Gelukkig hoeven zij niet te wachten tot 22 februari om in de 
carnavalssfeer te komen. In aanloop naar het carnavalsweekend staat 
er namelijk al heel wat op het programma:
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half december stelde het agentschap wegen en verkeer 

(awv) het kruispunt “Den Dollar” opnieuw open voor alle 

verkeer. het kruispunt aan la lorraine ging terug open 

voor het verkeer richting Brakel. Fase 5 van de heraanleg 

was daarmee volgens planning volledig afgewerkt. na 

het bouwverlof, op 5 januari 2015*, start de aannemer 

met de zesde en tevens laatste fase. Deze fase omvat 

de heraanleg van de Brakelsesteenweg (n8) tussen de 

aardeweg en de Q8. het einde van fase 6 is voorzien in 

juli 2015*.
 

Met de afwerking van fase 5 komt een einde aan de 

onoverzichtelijke verkeerssituatie op het kruispunt “Den 

Dollar”. het agentschap wegen en verkeer, de stad nin-

ove en rio-p creëerden een duidelijke verkeerssituatie 

waarbij het verkeer in één richting rond het middeneiland 

circuleert. onder de volledig vernieuwde rijweg ligt een 

gescheiden rioleringsstelsel. Fietsers kunnen langs het 

dubbelrichtingsfietspad de rotonde op een veilige manier 

nemen. ook de voetpaden kregen een grondige facelift.

Fase 6
Op 5 januari 2015* start de aan-
nemer met fase 6, de volledige he-
raanleg van de Brakelsesteenweg 
(N8) tussen de Aardeweg en Q8. 
Om de hinder te beperken is fase 
6 opgesplitst in twee deelfasen. 
Fase 6a omvat de zuidzijde van 
de weg, fase 6b de noordzijde. 
In beide deelfasen legt de aan-
nemer een gescheiden riolering, 
een nieuw wegdek en een nieuw 
fiets- en voetpad aan. De eerste 
deelfase duurt tot eind april 2015. 
Aansluitend daarop start deelfase 
6b. Het einde van de werken is 
voorzien tegen midden juli 2015.

verkeerssituatie
Het verkeersplein “Den Dollar” 
blijft tijdens fase 6 volledig 
toegankelijk, behalve voor het 
verkeer richting Brakel. Het 
autoverkeer volgt de lokale 

omleiding ter hoogte van de 
Outerstraat. Via de Kerkhofstraat 
en Ziekhuizenstraat komt het 
verkeer terug op de Brakelse-
steenweg. In de Outerstraat en 
Kerkhofstraat geldt voor de duur 
van fase 6 éénrichtingsverkeer 
richting Brakel. 
Zwaar verkeer (+3,5 ton) richting 
Brakel volgt een aparte omleiding, 
via de Expresweg (N28-N45), het 
kruispunt Albatros en vervolgens 
de Geraardsbergsesteenweg (N460). 
Het fietsverkeer in beide richtin-
gen wordt omgeleid. Fietsers van-
uit Brakel nemen de Aardeweg 
en de Oude Eichembaan, waarna 
ze uitkomen op de rotonde Den 
Dollar. Richting Brakel volgen de 
fietsers, net zoals het autoverkeer, 
de Outerstraat, Kerkhofstraat en 
Ziekhuizenstraat.   

Meer in
fo

>  www.wegenverkeer.be/ninove
>  dienst openbare werken
 054 31 32 83
 openbare.werken@ninove.be

> Indoorvoetbalstage
 Wanneer? 16, 17, 18 februari 

van 10 uur tot 16 uur
 Doelgroep: 1ste tot 6 de leer-

jaar (max. 30 deelnemers)
 Waar? ‘t Sportstekske
 Prijs: 30 euro 
> Hockeystage kunstgrasveld
 Wanneer? 19 en 20 februari 

van 10 uur tot 16 uur
 Doelgroep: 1ste tot en met 6de 

leerjaar (max. 30 deelnemers)
 Waar? Kunstgrasveld Pollare
 Prijs: 20 euro
> Kleuterkamp 
 Wanneer? 8, 9, 10 april
 Doelgroep: 1ste-2de-3de kleu-

terklas.
 Waar?’ t Sportstekske
 Prijs: 30 euro

> Sportmix
 Wanneer? 13 t.e.m. 17 april  

van 10 uur tot 16 uur
 Doelgroep: 1ste leerjaar tot  

en met 2de middelbaar
 Waar? ’t Sportstekske
 Prijs: 50 euro
> Dansmix
 Wanneer? 13 t.e.m. 17 april van 

10 uur tot 16 uur
 Doelgroep: 1ste tot en met 

6de leerjaar en 1ste tot 4de 
middelbaar

 Waar? ‘t Sportstekske
 Prijs: 50 euro
> Adventurekamp
 Wanneer? 13 t.e.m. 16 april
 Doelgroep 10 tot en met 16 jaar.
 Waar? Poperinge
 Prijs: 170 euro

SPORTKAMPEN 2015:  
ONLINE INScHRIJVEN
Inschrijven voor de sportkampen tijdens de krokus- en paasvakantie 
kan vanaf 5 januari online via www.ninove.be (sport en en recreatie):

SPORT VOOR MENSEN MET BEPERKING
De volgende sportactiviteit voor mensen met een beperking vindt 
plaats op zaterdag 24 januari in ’t Sportstekske.

* afhankelijk van de weersomstandigheden

Meer in
fo

sportdienst
054 33 93 97
sport@ninove.be
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geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

Appelterre-Eichem, Aspelare,  
Nederhasselt, Voorde
> Centraal oproepnummer:  054 42 39 39

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

Uren
Weekendwachtdienst loopt van  
vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt  
van de vooravond om 20 uur tot de  
volgende morgen om 8 uur.

tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:  0903 39 969 
> zaterdag 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

apothekers
> Dinsdag 30 december (9 uur) tot  

donderdag 1 januari (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsestw. 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59

> Donderdag 1 januari (9 uur) tot  
zaterdag 3 januari (9 uur)

 Staels J. – Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

> Zaterdag 3 januari (9 uur) tot  
dinsdag 6 januari (9 uur)

 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

> Dinsdag 6 januari (9 uur) tot  
zaterdag 10 januari (9 uur)

 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

> Zaterdag 10 januari (9 uur) tot  
dinsdag 13 januari (9 uur)

 Bruyland – Stationsstraat 37/10
 9400 Ninove – 054 33 26 00

> Dinsdag 13 januari (9 uur) tot  
zaterdag 17 januari (9 uur)

 Raemdonck – Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

> Zaterdag 17 januari (9 uur) tot  
dinsdag 20 januari (9 uur)

 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

> Dinsdag 20 januari (9 uur) tot  
zaterdag 24 januari (9 uur)

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

> Zaterdag 24 januari (9 uur) tot  
dinsdag 27 januari (9 uur)

 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Ninove – 054 33 98 49

> Dinsdag 27 januari (9 uur) tot  
zaterdag 31 januari (9 uur)

 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

> Zaterdag 31 januari (9 uur) tot  
dinsdag 3 februari (9 uur)

 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 33 10 05

Info ook op:  
www.apotheek.be of tel. 0903 99 000.

Elektronische identiteitskaarten (eID) 
– 1e aflevering € 20

Elektronische vreemdelingenkaart 
met biometrische 
kenmerken (EVK) – 1e aflevering 

€ 23

eID/EVK dringende procedure € 126

eID/EVK zeer dringende 
procedure € 191,50

Kids-ID € 10

Kids-ID dringende procedure € 116

Vanaf 2e kids-ID, gelijktijdig aange-
vraagd voor kinderen van hetzelfde 
gezin en dus op hetzelfde adres 
ingeschreven

€ 55,20

Kids-ID zeer dringende 
procedure € 181

Vanaf 2e kids-ID, gelijktijdig aange-
vraagd voor kinderen van hetzelfde 
gezin en dus op hetzelfde adres 
ingeschreven 

€ 55,70

Identiteitsbewijs voor een kind van 
vreemde afkomst minder dan 12 jaar 
met foto – 
1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 2

Oranje kartonnen immatriculatieat-
test voor vreemdelingen van buiten 
de EG – 1e aflevering en duplicaat

€ 70

Reispassen gewone procedure - 1e 
aflevering, bij verlies of diefstal € 70

Reispassen dringende procedure € 250

Reispassen minderjarigen 
gewone procedure € 40

Reispassen minderjarigen 
dringende procedure € 220

Trouwboekjes € 20

Boekje wettelijk 
samenlevingscontract € 20

Internationaal rijbewijs – 
1e aflevering, bij verlies of diefstal € 20

Voorlopige rijbewijzen: 
model 3, 18 en 36
1e aflevering en duplicaat 

€ 25

Rijbewijzen ‘bankkaartmodel’ – 1e 
aflevering, bij verlies of diefstal – 
omwisseling, wijziging gegevens 
door verhoging categorie of door 
medische schifting

€ 25

Herdruk pin-puk code € 5

Slachtbewijzen/registraties € 5

TARIEFAANPASSINGEN VAN DOcUMENTEN 
BIJ DE DIENST BURGERZAKEN

Wachtdiensten

Meer in
fo

dienst bevolking
054 31 32 65
bevolking@ninove.be 

ELEKTRIcITEITS-
ScHAARSTE 

In geval van energieschaarste deze winter zal 
het stadsbestuur de mogelijk getroffen inwo-
ners zo snel mogelijk informeren via bewo-
nersbrieven, de website van de stad, de sociale 
media én aanplakborden in de getroffen stra-
ten. Hou zeker ook het OFF/ON-pictogram in 
de nationale pers in de gaten.

Meer info?
> www.offon.be
> noodplanambtenaar,  

054 32 32 56,  
noodplanning@ninove.be 



AL 40 JAAR IJZERSTERK IN BOUWGROND 
& WOONPROJECTEN

NU OOK IN UW REGIO!

GRONDONTWIKKELING    |    WONINGBOUW    |     BOUWGROND

LAATSTE 9 PERCELEN IN DENDERWINDEKE

MEER INFO
TINE@DANNEELS.BE
T: 050 47 10 16

WWW.DANNEELS.BE
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8 VILLAPERCELEN EN 1 PERCEEL
VOOR HALFOPEN BEBOUWING

OPPERVLAKTES 550M² TOT 724M²
RUSTIGE LIGGING IN EEN GROENE OMGEVING

ZONDER BOUWVERPLICHTING!

Amplifon, 
de referentie in 

hooroplossingen op maat

Maak nu uw afspraak!
Ingrid Lucas

AMPLIFON Hoorcentrum
ingrid.lucas@amplifon.com

Biezenstraat 5
9400 NINOVE

Tel. 054 50 35 05
www.amplifon.be

0800 94 229

Openingsuren:
maandag 9-12u30 & 13u30-17u30   |   dinsdag 9-12u30   |   woensdag 13u30 - 17u30  donderdag 
9-12u30 & 13u30-17u30   |   vrijdag 9-12u30 & 13u30-17u30
dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en zaterdag: na afspraak

Maak samen met ons de balans op van uw gehoor.

Wij luisteren naar u!

Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE-VOORDE

Tel. 054 50 07 81

T E G E L I M P O R T

www.vloerenbeke.be

solden



STRAFFE SOLDEN
STERKE TEGELS 

CREATIF EN CARRELAGES & PIERRES NATURELLES

CREATIF EN CARRELAGES & PIERRES NATURELLES

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


