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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

Fashiondays van
26 februari tot 1 maart

-10% korting
Zondagen

1-8-15-22 maart
open van 13 uur tot 17 uur

Bezoek ook onze E-shop en 
Outlet op www.ann-fashion.be

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

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

Belgische topkwaliteit voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS
OP MAAT

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
De vleminCk Jan
philippe - DannY

brusselsesteenweg 280
9402 meerbeke

>  Ruim- en onstoppingsdienst 24/24u

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

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

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

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

>  Verhuur van mobiele toiletten en toiletwagen

>  Opsporen van verborgen putten of leidingen

>  Geurdetectie: opsporen van stank of hinderlijke geur

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

>>>snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
De vleminCk Jan
philippe - DannY 

service is 
onze troef

openDeurmaanD 2015
13.03.2015 t.e.m. 11.04.2015

Speciale voorwaarden bij aankoop nieuwe fiets  
tijdens deze dolle maand.

Op 01.03.2015 “Feestbeurs in de Kalvaar” van 14 tot 18 uur
De winkel zal dan ook open zijn.

Proefrit met elektrische fiets mogelijk 
Vanaf maart verhuur ELEKTRISCHE FIETSEN

Wij ontvangen eco-cheques

FietsspeCiaalzaak voorDe
brakelsesteenWeG 566

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

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

dienst leefmilieu • 't Kadeeken • Koen De Smet 
(coverfoto) • Ninof media • Ilse Mertens • Pixabay

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 5 maart om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
2 en 3 maart om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

3

interessant
5

  Trage wegen, help ze mee inventariseren 
en laat weten hoe ze er voor jou  
moeten uitzien in de toekomst. 

6   Help, ik organiseer!

7   Jeugdboekenweek in de bib 

8   Speelplein Karrot tijdens de paasvakantie

8   Zwerfvuilactie,  
doe mee op 20, 21 of 22 maart

9   Buitenspeeldag 

15   Turks-Marokkaans voorprogramma  
bij ‘Marina’

16   Jobstudenten gezocht

18   Verwarmingstoelage 2015

19   Inzamelactie oude elektro  
van 20 tot 28 maart

Ninove in
fo

voor alle inFo

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

stadHuis ninove
Centrumlaan 100, 9400 ninove
054 31 32 33  •  WWW.ninove.be

openinGsuren publieksDiensten

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

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

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

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.
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JAZZ-MADD (Jazz Muziek 
Aan De Dender) 

> Wat? JAZZ-MADD concert 
“Bram De Looze en Sander  
De Winne”

> Wanneer? Zondag 1 maart 
om 19 uur. Ook op zaterdag  
28 februari om 20 uur in  
’t Kasteeltje, Denderleeuw en 
op zondag 1 maart om 11 uur 
in De Bathyscaaf, Aalst.

> Wat? JAZZ-MADD concert 
“Bart Defoort Group”

> Wanneer? Zondag 29 maart 
om 19 uur. Ook op zaterdag  
28 maart om 20 uur in  
’t Kasteeltje in Denderleeuw  
en op zondag 29 maart om  
11 uur in De Bathyscaaf, Aalst.

Waar? Academie voor muziek, 
woord en dans, Parklaan 13, Ninove

Info: 0495 12 14 47,  
info@jazzmadd.be

EVENEMENTENKALENDER
WHEN WOOD MEETS 
BRASS

> Wat? Muziekconcert door het 
Clarinet Choir “Opus 98” en 
Dender Brass

 Wanneer? Zaterdag 7 maart 
om 20 uur

> Waar? St.-Christoffelkerk,  
Pollare

> Info: 0476 08 21 44

AZTEKEN, INCA’S, MAYA’S

> Wat? Cursus “Azteken, Inca’s, 
Maya’s” Precolumbiaanse 
culturen van Latijns-Amerika

> Wanneer? Donderdag 5, 12, 19 
en 26 maart van 13.30 uur tot 
15.30 uur

> Waar? Polyvalente zaal van  
cc De Plomblom (ingang via  
E. De Deynstraat)

> Info: 054 33 84 06

60 jaar huwelijk
Willy Ghysbrecht, 

geboren op 22 september 1933, 
met

Lucienne Roosens, 
geboren op 3 april 1931.

Gehuwd in Denderleeuw 
op 18 maart 1955. 

Wonend in Ninove.

Van jong naar
(g

)o
ud

Op zaterdag 28 maart 
organiseert WWF voor de 
zevende keer Earth Hour in 
België. Door op te roepen 
om op die dag tussen 
20.30 uur en 21.30 uur de 
verlichting te doven, zorgt 
WWF voor een sterk

 signaal waarmee ze iedereen 
eraan willen herinneren dat we 

dringend onze biodiversiteit 
moeten beschermen tegen 

de klimaatverandering. 
Eandis zal tijdens de actie 
in Ninove de monument- 

en klemtoonverlichting doven.

Meer in
fo

Dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 71

EARTH HOUR 2015

Donderdag 9 april kan je vanaf 
13.30 uur naar de seniorennamid-
dag in zaal De Linde, (Gemeen-
tehuisstraat, Meerbeke). Er is een 
standenmarkt door Ninoofse 
verenigingen en organisaties, een 
cursus bewegingsinitatie (14.15 uur) 
en optredens van Luc Jones (15 uur) 
en De Doorbrekers (16 uur).

Kostprijs: 6 euro 
Gratis koffie en taart.
Vooraf inschrijven via de dienst 
sociale zaken (de plaatsen zijn 
beperkt).

Meer info? 
Dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be
054 31 32 45

SENIOREN-
NAMIDDAG

Net zoals afgelopen jaren zal 
RATO vzw elke 2de week van 

maand zwerfkatten vangen. 
De zwerfkatten worden 

door een dierenarts 
onvruchtbaar 

gemaakt en 
opnieuw 
vrijgelaten op 
de vangplaats. 
Zieke dieren 
worden ver-

zorgd en indien 
echt nodig 

pijnloos uit hun 
lijden verlost.

Eigenaars van huiskatten 
voorzien hun kat best van een 

halsbandje of houden ze elke 

maandag, dinsdag en woensdag 
van de tweede volledige week 
van de maand binnen.

Weet jij waar er zwerfkatten leven, 
meld dit aan de technische dienst, 
ten laatste op woensdag vooraf-
gaand aan de komende actie. 

De zwerfkattenacties worden op 
volgende data uitgevoerd:
> 9-12 maart
> 13-16 april
> 4-7 mei (dit is bij uitzondering de 

eerste week door verlofperiode)

Meer info?
> Technische dienst,  

054 31 77 10
> Rato vzw, 09 267 86 05 of 

0499 57 84 76

ZWERFKATTENACTIES

MET BELGERINKEL 
NAAR DE WINKEL 
Van zaterdag 25 april tot zaterdag 
30 mei neemt de stad opnieuw 
deel aan de actie ‘Met Belgerin-
kel naar de winkel’  waarbij het 
winkelen met de fiets en te voet 
wordt gestimuleerd. 
Handelaars die willen deelnemen, 
kunnen zich nu al inschrijven via 
www.belgerinkel.be. 

Meer info? 
> Dienst lokale economie, 
 lokale.economie@ninove.be, 

054 31 32 05 of 
> Dienst leefmilieu,  

leefmilieu@ninove.be,  
054 31 32 71.

Vanaf 1 maart 2015 verhuist het 
consultatiebureau van het Kind 
en Gezin naar de Aalstersesteen-
weg 39 bus 7 in Ninove. Je kan er 
wekelijks terecht op woensdag-
voormiddag, woensdagavond en 
donderdagnamiddag. Kind en 
Gezin is er om je te ondersteunen 

tijdens de eerste levensjaren van 
je kindje, vanaf je zwangerschap 
tot je kindje naar school gaat.
Voor een afspraak neem je con-
tact op met de Kind en Gezin-
lijn: 078 150 100 (8 – 20 uur).

Meer info? www.kindengezin.be.

CONSULTATIEBUREAU KIND 
EN GEZIN IN NINOVE VERHUIST!
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een bospad, een veldweg, een door-

steekje in een nieuwe wijk... trage 

wegen vind je overal. fietsers en 

wandelaars, landbouwers en natuur-

liefhebbers weten ze zeker te vinden. 

toch verdienen heel wat trage we-

gen in groot ninove meer aandacht. 

daar wil de stad, samen met trage 

wegen vzw en met de steun van de 

provincie oost-vlaanderen, werk van 

maken.  

In een eerste stap gingen vrijwilligers op 
pad om alle trage wegen in Nederhasselt, 

Voorde, Aspelare, Denderwindeke en Liefe-
ringe te inventariseren. Een hele klus. Nu willen 
we graag samen met de inwoners een toe-
komstvisie opstellen voor deze trage wegen. 
Daarom nodigen we alle mogelijke gebruikers 
en organisaties (scholen, landbouwers, jeugd-
bewegingen, wandel- en andere sportclubs, 
socio-culturele verenigingen,…) uit op de 
infoavonden. Tijdens die infoavonden worden 
de kaarten van de betreffende deelgemeenten 
voorgesteld en kom je te weten hoe je in de 
daaropvolgende weken je suggesties voor alle 
wegen kan geven.

> De infoavond voor de deelgemeenten 
Nederhasselt, Voorde en Aspelare zal 
plaatsvinden op dinsdag 3 maart om  
19.30 uur in het buurthuis van Aspelare 
(Nederhasseltstraat 338, Aspelare).

> De infoavond voor de deelgemeenten  
Denderwindeke en Lieferinge zal  
plaatsvinden op donderdag 25 juni  
om 19.30 uur in de basisschool van  
Denderwindeke (Edingsesteenweg 344, 
Denderwindeke)

In tussentijd beginnen we ook alle trage 
wegen in de andere deelgemeenten  
(Appelterre, Eichem, Pollare, Meerbeke, 
Neigem, Okegem, Outer) en het centrum 
van Ninove te inventariseren. Hiervoor zijn we 
op zoek naar vrijwilligers die de toestand van 
een aantal wegen in kaart willen brengen. Inte-
resse om hierbij te helpen? Noteer dan alvast 
dinsdag 31 maart in je agenda. Dan vindt om 
19.30 uur een vorming inventariseren plaats in 
de polyvalente zaal van de bibliotheek (ingang 
via E. De Deynstraat, Ninove).     

Meer in
fo

>  Mare Van Keer, dienst mobiliteit
 mobiliteit@ninove.be 
 054 31 32 82
>  Ilse Mertens, Trage wegen vzw
 ilse.mertens@tragewegen.be 
 09 331 59 23

trage wegen,   
help ze mee inventariseren en 
laat Weten hoe ze er voor Jou 
moeten uitzien in De toekomst  
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 Dienst evenementen  
helpt Je biJ Je aanvraaG

HelP, 
ik organiseer! 

Als je een evenement wil 
organiseren moet je 

rekening houden met heel wat 
zaken. Zo kan het zijn dat je een 
afwijking van de geluidsnormen 
nodig hebt, dat je een deel 
van het openbare domein wil 
innemen, dat je een machtiging 
moet aanvragen voor ambulante 
handel op het openbare domein, 
dat je een toelating van de 
burgemeester nodig hebt omdat 
het evenement in open lucht of 
in een tent plaatsvindt, enz. Een 
kluwen? De dienst evenementen 
helpt je graag!

Om het organisatoren makke-
lijker te maken, heeft de dienst 
evenementen één formulier 

opgesteld waarop de organisa-
toren alle relevante informatie 
invullen. Zodra dat is gebeurd, 
gaan alle diensten aan de slag om 
voor jouw evenement het nodige 
te doen. 

Om de veiligheid van het eve-
nement te garanderen, zorgt de 
dienst er ook voor dat zowel de 
brandweer als de politie op de 
hoogte zijn, zodat zij eventueel 
advies kunnen geven. Bovendien 
kan het evenement ook tijdelijke 
gevolgen hebben voor de wer-
king van de hulpdiensten. Indien 
het een evenement van grote 
omvang is, kan het noodzake-
lijk zijn dat de organisator een 
veiligheidsdossier opstelt. In dat 

geval zal de noodplanambtenaar 
van de stad contact met de 
organisatie opnemen. Hij zal de 
organisatie bijstaan bij het invul-
len van zo’n veiligheidsdossier.

De aanvraagformulieren kan je 
terugvinden op de website van de 
stad onder vrije tijd en toerisme /  
activiteiten / formulieren). Het 
formulier moet je ten laatste 
3 maanden vóór het evene-
ment indienen bij de dienst 
evenementen in het oud stad-
huis, oudstrijdersplein 6, Ninove. 
Hou er rekening mee dat je je 
evenement op tijd aanvraagt: hoe 
later je je formulier indient, hoe 
later je de beslissingen van het 
stadsbestuur zal krijgen.     

Meer in
fo

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

> bibliotheek
 bib@ninove.be
 054 32 40 04
> www.jeugdboekenweek.be  

jeugdboekenweek 

in de bib 
 van 14 maart tot 29 maart

jeugdboekenweek trekt dit jaar de kaart van de humor!

Want lezen is lachen.
Glimlachen en grimlachen.
Giechelen en grinniken.
Gieren en brullen.
Schuddebuiken en schateren.
Want lezen is lol hebben.
Om grappen, grollen, dwaze moppen.
Om een geestige plot, een gevatte gedachte, verrassende verzen.
Om een hilarische tekening of een gekke cartoon.
Om stiekeme windjes, ondeugende kindjes.
Om meisjes die kattenkwaad uithalen en jongens die zich niet aan de regels houden.
Om zotte woorden, vreemde situaties, personages met een hoekje af.
Om uitglijden, struikelen, vallen, molenwieken, rechtstaan en opnieuw je evenwicht verliezen. 
Ja, lezen, da’s lachen!

Gralfies* in de bib  
Van 25 februari tot 22 maart 
tijdens de openingsuren van 
de bib. 

In heel Vlaanderen loopt er een 
‘fotowedstrijd met je grappigste 
boek’. Kom naar de fotostudio in 
de bib en maak je gralfie. De bib 
post de gemaakte foto’s regelma-
tig op www.facebook.com/ 
bibninove. Zoek je foto op de face-
bookpagina van de bib, post hem 
op www.jeugdboekenweek.be  
en wie weet wint onze bib een 
voorleessessie met Maaike 
Cafmeyer, de meter van de 
jeugdboekenweek. Als beloning 
krijg je in de bib een mopje in 
bladwijzervorm. 

(*) grappige selfies 
 

het grote  
poepconcours en 
andere grappige 
verhalen
Zaterdag 21 maart tussen  
10 uur en 12 uur. Vertelsessie 
in de jeugdbib. 

Koning Keutel de Eerste en de 
minister van Binnenlandse Poep-
aangelegenheden organiseren 
het jaarlijkse Poepconcours. De 
onderdanen tonen hun mooiste 
kakkunstwerkjes, waaronder een 
koeienvlaai, muizenstrontjes, 
keuteltorentjes en -constructies 
en een reuzendrol. Wiens naam 
haalt dit jaar de gedenksteen?

‘Het grote Poepconcours' van 
Guido Van Genechten: vertelses-
sie met grappige verhalen in de 
jeugdbib. Alle kinderen vanaf 4 
jaar zijn welkom tussen 10 uur en 
12 uur. Gratis. 

expo academie 
beeldende kunst 
14 maart tot 24 april tijdens  
de openingsuren van de bib.

Leerlingen van de lagere en mid-
delbare graad van de academie 
voor beeldende kunst fleuren de 
jeugdbib op met gigagrappige 
werkjes. 

Familievoorstelling 
z van zokken van 
theater  
anna’s steen 
(5+)
Zondag 22 maart om 15 uur in 
cultuurcentrum De Plomblom. 

Een grappige, speelse en absurde 
voorstelling rond de lotgevallen 
van een koning en een koningin 
en hun hofhouding. Over een 
koning die de baas is (tenminste 
als de koningin dat goed vindt). 
Over zoeken en vergeten en over 
maar één wens mogen doen. 
Op een subtiele manier wordt 
in deze voorstelling ons klein 
menselijk doen en laten op de 
korrel genomen. Gebaseerd op 
verhalen en teksten uit het boek 
‘Zokken met de Z van 'Zondag' 
van Gerard B. Berends.     
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wil jij ook een superleuke 

paasvakantie? twijfel niet en 

kom naar speelplein karrot!

Tijdens de paasvakantie staat er opnieuw 
een enthousiaste ploeg animatoren klaar 

om samen met jou de leukste spelletjes te 
spelen, te ravotten, te knutselen, te dansen en 
zo veel meer leuke dingen te doen. Tijdens de 
paasvakantie is er op speelplein Karrot geen 
plaats voor verveling!

Ben je tussen 6 en 14 jaar en ken jij speelplein 
Karrot nog niet? Aarzel niet om het te probe-
ren! Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 17 april 
kan je bij ons alle werkdagen terecht.

>  Waar? Jeugdcentrum  
De Kuip, Parklaan 1, Ninove 

>  Wanneer? Het speelplein is open van  
8 uur tot 17 uur

>  Prijs? € 4 per dag of € 2 per halve dag  
(+ apart kansenpastarief)

>  Wat krijg je? Verzekering, drankje, 
vieruurtje

>  Wat meebrengen? Lunchpakket en je 
goed humeur!

>  Inschrijven bij de jeugddienst in jeugd-
centrum De Kuip of online op  
www.jeugdninove.be/speelplein.

Voor- en naopvang zijn mogelijk via IBO ‘t 
Kadeeken, Parklaan 13a, Ninove, 054 34 23 02. 
Tijdig inschrijven is de boodschap want het 
aantal plaatsen is beperkt.     

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00
www.jeugdninove.be 
www.facebook.com/
jeugddienstninove

sPeelPlein “karrot” 
tiJDens De paasvakantie

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 67

zwerfvuilactie 
'let's do it!' 2015 
Doe mee op 20, 21 oF 22 maart!

genoeg van al dat zwerfvuil langs de weg? ook in 2015 trekken 

we weer samen de straat op om onze wegen en bermen te 

bevrijden van al dat zwervend vuil. 
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Buitenspeeldag vindt ondertussen al voor 
de achtste keer plaats! Het is een initiatief 

van Nickelodeon, Ketnet, VTMKZOOM, de 
Vlaamse gemeenten en de Vlaamse overheid. 
De drie televisiezenders gaan op woensdag  
1 april van 13 uur tot 17 uur op zwart. Je hebt 
die dag dus geen enkel excuus om binnen 
te blijven! Overal in Vlaanderen worden er 
leuke activiteiten georganiseerd waarin je al je 
energie kwijt kan!
 
In Ninove is Buitenspeeldag ondertussen een 
begrip. Net als voorgaande jaren zorgen de 
jeugd- en sportdienst de laatste woensdag 
voor de paasvakantie voor enkele supertoffe 
activiteiten en attracties in het centrum van 
Ninove, tussen 13.30 uur en 16.30 uur. Op 
het Niniaplein aan de Centrumlaan kunnen 
lagere schoolkinderen onder andere verschil-
lende balsporten oefenen, deelnemen aan de 
mobiele speelpleinwerking, een dansinitiatie 
volgen, zich uitleven op de springkastelen,… 
Voor kleutertjes zijn er aparte activiteiten en 
springkastelen op het plein aan de Kaarde-
loodstraat.

De Buitenspeeldag is volledig gratis.     

kom lekker paaseitjes 
rapen in  
ibo ’t kadeeken!  
In het kader van de Buitenspeeldag komt 
de paashaas in ‘t Kadeeken langs op 
woensdag 1 april van 14.30 uur tot 17 uur.
Alle kinderen van Ninove (tot 12 jaar) zijn 
welkom! Inschrijven is niet nodig.
Haal vooraf een tekening van de paashaas 
in ’t Kadeeken, kleur ze en breng ze mee 
op 1 april!

Meer info? IBO ’t Kadeeken, 
Parklaan 13a, Ninove, 054 34 23 02

Zin om samen met je vereniging, klas, buurt-
comité of een aantal vrienden een handje 

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

hoe zit het praktisch in 
elkaar? 
Kies zelf een straat of de omgeving die op 20, 
21 of 22 maart zal opgeruimd worden en laat 
dit vóór 10 maart 2015 weten aan Frederik De 
Coster van de dienst leefmilieu (054 31 32 67 of 
leefmilieu@ninove.be). De belangrijkste info is 
wie, wanneer, waar en eventueel met hoeveel 
mensen er zal opgeruimd worden.

Voor de deelnemers voorziet de stad gratis ‘in-
devuilbak’-vuilzakken, fluovestjes, afvalgrijpers 

en handschoenen. Het opgeruimde zwerfvuil 
wordt op de vooraf afgesproken plekken ver-
zameld zodat het kan opgehaald worden door 
de mensen van “Ninove nette stad”. 

beloning?
Tijdens de acties krijgen de deelnemers als be-
loning voor het mooie werk van de stad een 
lekkere ontbijtkoek. Bovendien is er voor de 
groepen van minstens 10 personen achteraf 
nog een mooie beloning, als dank voor zo veel 
enthousiasme: voor een traject van minstens 
1,5 kilometer is er een premie van € 50 en voor 
een traject van minimum  
3 kilometer is de premie € 100.

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

buitensPeeldag 
kom buiten spelen en sporten 
op De buitenspeelDaG op 1 april!

WAFELFEEST 
IN STEDELIJKE 
BASISSCHOOL 

DE LETTERTUIN

> Wanneer? Zaterdag 28 maart van 
14 uur tot 20 uur (Voorverkoop van 
wafels op vrijdag 27 maart van 16 uur 
tot 19 uur)

> Waar? De Lettertuin,  
Seringenstraat 22, Ninove

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00
www.jeugdninove.be 
www.facebook.com/
jeugddienstninove
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Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

Meer in
fo

ninofilm.club@gmail.com 
www.facebook.com/NinoFilm.club   

Van de eerste Ninoofse Oorlogsgazet 
gingen al zo’n 500 exemplaren over de 

toonbank. 2 maart komt de 2e editie uit. De 
gazet duikt onder andere in de dagboeken 
van Albert Liessens. Deze geboren Ninovieter 
speelde een belangrijke rol als legerarts achter 
het front. Of beter: “tussen front en een goed 
bed”.

Wil je meer lezen over deze dokter Albert Lies-
sens, over het leven in bezet etappengebied, 
over de tientallen verordeningen van de Kom-
mandanturcommandanten Sanguinetto (in 
Aalst) en Schwarz (in Geraardsbergen), over 
de verboden brief van de kardinaal, de staking 
van de bakkers, “een erge bandietendaad te 
Nederhasselt” of een “schrikkelijk buurtspoor-
wegongeval te Meerbeke’? Wil je weten wat er 
is gebeurd met de 18 landbouwers uit Oelter 
(Outer) die melk met te geringe vetgehalte 
geleverd hebben? Koop dan de ’Ninoofse 
Oorlogsgazet nr 2’. 

De Ninoofse Oorlogsgazet is een uitgave van 
de Erfgoedraad. Ze is te koop in het stadhuis 
(Centrumlaan), het oud stadhuis (Oudstrij-
dersplein) en de bibliotheek (Graanmarkt). De 
gazet kost 1 euro. Blijf intussen ook onze blog 
http://ninove14-18.weebly.com ‘Ninove en de 
Groote Oorlog’ op de voet volgen!     

Filmclub NinoFilm presenteert op 3 maart 
het ontroerende verhaal van kindsoldate 

Komona.

Komona, een meisje van veertien, vertelt het 
kind dat in haar buik groeit het verhaal van 
haar leven. Dit leven begon op haar twaalfde, 
toen de guerrilla haar ontvoerde, haar familie 
vermoordde en haar dorp platbrandde. Haar 
commandant in het kindleger misbruikt 
haar. Komona zoekt toenadering tot een 
oudere jongen met een witte haardos die ze 
'de magiër' noemt en met wie ze probeert te 
ontsnappen. 

’Rebelle’ is een drama van Kim Nguyen uit 
2012 (Canada, 90 min), met onder andere 
Rachel Mwanza, Alain Lino Mic Eli Bastien 
en Serge Kanhinda. De film start om 20 uur, 
maar om 19.45 uur verzorgt de filmclub een 
inleiding.   

tweede ‘oorlogsgazet’ ontdekt 
onbekende ninoofse legerarts  

FilmClub ninoFilm trekt  
naar aFrikaanse savanne

‘rebelle’ op 3 maart 
 

praktisch
> film ‘Rebelle’  
> dinsdag 3 maart, 20 uur (inleiding om 

19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> € 6 (met reductie voor jongeren en  

kansenpasbezitters).
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 054 33 85 39

 Za 07-03-2015 - Bart Herman live in   
 concert
 Jeroen Events
 jeroenevents@telenet.be

 Vr 27-03-2015 - Revue
 Ninoofs Revuegezelschap
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TE GAST IN MAART
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM Zaal De Linde

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

 Vr 13-03-2015 - Bloedafname
 Rode Kruis Ninove
 054 33 85 39

 Vr 20-03-2015 – Jazzin’ Ninof
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19.00 uur Turks-Marokkaans 
voorprogramma

O
p 3 maart presenteert CC De Plomblom 
de film ‘Marina’ van Stijn Conincx over 
het leven van de jonge muzikant en 

migrant Rocco Granata. Maar evengoed is 
‘Marina’ een film over migranten die racisme 
ervaren en met een vreemde taal en cultuur 
worstelen. Heel herkenbaar voor de Turkse en 
Marokkaanse migranten van Ninove, en dus 
de ideale gelegenheid om ‘Merhaba, Ninof!’ en 
‘Marokkaanse Gemeenschap’ eindelijk op groot 
scherm te vertonen. 
In 2014 herdacht België de 50ste verjaardag van 
de migratieakkoorden met Marokko en Turkije.  
Ook in Ninove waren er verschillende initiatieven 
in het kader van ‘50 jaar Marokkaanse en Turkse 
migratie’. Twee cameraploegen speurden 
bijvoorbeeld in de straten van Ninove naar 
sporen die Turkse en Marokkaanse migranten 
in onze stad getrokken hebben. Een team onder 
leiding van Alexander Decommere maakte met 
‘Merhaba, Ninof!’ een filmportret van de Turkse 
gemeenschap. Dirk Verdoodt (Clipvideo) nam de 
Marokkaanse gemeenschap voor zijn rekening. 
De twee filmportretten vormen samen een 
verrassend staaltje intercultureel erfgoed. 
Voorprogramma: ‘Merhaba, Ninof!’ (Alexander 
Decommere) / ‘Marokkaanse Gemeenschap’ 
(Dirk Verdoodt) 

Hoofdfilm Marina

Italië 1948. De 10-jarige Rocco groeit op in een 
prachtig maar arm bergdorpje in Calabrië, 
tot zijn vader Salvatore op een dag beslist om 
op zoek te gaan naar een betere toekomst 
voor zijn gezin. Hij vertrekt naar het beloofde 
land, België, om daar op korte tijd veel geld te 
verdienen in de steenkoolmijnen, en dan naar 
zijn geboorteland terug te keren. Maar al vlug 
laat hij zijn gezin overkomen naar Waterschei, 
en zo wordt de jonge Rocco van de ene dag op 
de andere een migrant, met alle gevolgen van 
dien. De grauwe mijnstreek in Limburg, de 
ijzige winters, het racisme en de vreemde taal 
en cultuur zijn een domper op de levensvreugde 
van de kleine jongen. Rocco wil zijn zoals de 
andere kinderen en iemand worden en iets 
betekenen in het leven. Hij zoekt tegen de wil 
en overtuiging van zijn vader een uitweg via de 
muziek én de liefde, en volgt zijn hart en passie 
om een eigen droom te realiseren.

Regie: Stijn Coninx
Met: Evelien Bosmans, Matteo Simoni,   Luigi 
Lo Cascio, Donatella Finocchiaro,  Chris Van 
Den Durpel, Warre Borgmans

België – 2013 – drama – 100 minuten

Een upgrade van de klassieker Peter en de 
Wolf. Met een praatzieke Bruno Vanden 
Broecke in spitse doen als verteller. Nu 

eens van de wijs, dan weer wijs als een oude 
vos die de wolf te grazen neemt. 

Alles speelt zich af op, rond en in een 
kleurrijke boom. Een inventieve setting voor 
deze evergreen van de Russische componist 
Prokofiev. Met authentieke Russische 
passages! Vertaald in het kleuterski.
In een vorig leven was Stef De Paepe drie 

jaar lang artistiek leider van de audiofilms 
van Het Geluidshuis. Het productiehuis dat 
je waarschijnlijk wel kent van de ‘Heerlijke 
hoorspelen’. Daarmee weet je meteen vanuit 
welke hoek de wind in PJOTR EN DE WOLFSKI 
komt aanwaaien!

Vertelstem: Bruno Vanden Broecke  
Stemregie: Sergej Prokofiev 
Tekst: Stef De Paepe 
Scenografie en spel: Paul Contryn 

Comedian-Mentalist Gili (aka Lieven 
Gheysen) verraste vriend en vijand met 
zijn succesvolle theatershow Iedereen 

Paranormaal als antwoord op de media-
tsunami rond Het Zesde Zintuig. 
Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het 
lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: dat is 
het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst 
wist te verheffen en waarmee hij vermeende 
paragnosten en helderzienden liefdevol 
belachelijk maakt. 

“Ik zal u verbazen en u uzelf”, zegt Gili bij 
aanvang van zijn show. Een belofte die hij ten 

volle waarmaakt. Gili speelt voortdurend met 
de verwachting van het publiek, relativerend 
en zelfs een tikkeltje spottend jegens aura’s 
en andere poespas, maar tegelijk ook het 
mysterie behoudend.” (De Morgen) 

Tekst & spel: Lieven Gheysen (aka Gili) 
Regie: Bob Maclaren, Han Coucke 

DE MAAN 
PJOTR EN DE WOLFSKI (3+)

GILI 
CTRL

FAMILIEVOORSTELLING

AMUSEMENT

MARINA
FILM 

DINSDAG 3 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

WOENSDAG 4 MAART 2015  I  14.30 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00/4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblo

DONDERDAG 5 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I   ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom
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4 locaties, 4 instrumenten, 4 ensembles
…  4 unieke concerten
In het kader van 20 jaar cultuurcentrum en 
bibliotheek werd aan 4 Ninoofse muzikanten 
gevraagd een klassiek parcours uit te werken. 
Jean Van der Schueren (gitaar), John Van 
Laethem (klarinet), Patrick Wynant (viool) en 
Ben Boelens (dwarsfluit) stelden zich graag 
kandidaat om mee te werken aan dit unieke 
project. Elk van hen vormt een ensemble 
samen met muzikanten die ook “hun” 

instrument bespelen.  
Het publiek krijgt op 4 verschillende locaties 
4 korte concerten te zien. Door de eigenheid 
van elk instrument en elk ensemble komen 
spontaan verschillende muziekgenres 
aan bod: van flamenco (gitaren) tot barok 
(dwarsfluiten), over romantiek (violen) en 
moderne muziek (klarinetten). 
De locaties waar de concerten doorgaan 
zijn de Hospitaalkerk, de Koepoort, het 
cultuurcentrum en het Oud stadhuis. 

In het begin is alles mogelijk
gaat ze naar de bibliotheek of naar de 
supermarkt?

neemt ze de steenweg of de weg langs de 
bomen?
neemt ze de bus of de fiets?
en stel dat ze met de bus gaat,
wie zal er dan naast haar komen zitten?

wat zal ze zeggen en zullen ze elkaar later nog 
tegenkomen? 
en wat als ze toch was thuisgebleven... 

Vick Verachtert en Nikè Moens nodigen u uit 
om deel te nemen aan een verhaal dat ter 
plekke zal ontstaan. U kiest wat er gebeurt, zij 
bouwen de beelden bij uw keuze. Aan de hand 
van objecten vertellen de makers het verhaal 
van een vrouw op een kruispunt in haar leven. 
Samen kiest u welke weg zij inslaat, en komt 
één van de ‘x tot de zoveelste’ mogelijkheden 
tot leven.

Nooit eerder stonden Ben Segers en 
Nele Bauwens samen op de planken, 
maar met... Out of the Blues... brengen 

ze daar op drastische wijze verandering in!
Ben en Nele leerden elkaar twintig jaar 
geleden kennen op de Studio Herman 
Teirlinck. In de zanglessen van Wannes Van 
de Velde groeide de interesse om samen te 

zingen. Hieruit volgden Mistero Buffo liederen 
en duetten - meestal opera, zoals Nessun 
Dorma van Puccini. Nu, twintig jaar later, is 
het hoog tijd om de draad weer op te pikken. 
Ben en Nele laten zich rijkelijk inspireren door 
de Amerikaanse country en de swamp blues 
geschiedenis.

Zang en muziek: Ben Segers, Nele Bauwens 
en band

H
et Ensor-strijkkwartet werd in 1990 
opgericht. De leden hadden toen reeds 
een jarenlange samenwerking achter 

de rug. Het kwartet profileert zich als een 
ensemble dat de hele kwartetliteratuur van 
klassiek tot hedendaags wil vertolken. De 
samenwerking met gerenommeerde musici 
(Roel Dieltiens, Frank Braley, Raphaëlla 
Smits…) vormt een belangrijk aspect in de
programmatie. Ook op de internationale podia

heeft  het Ensor-strijkkwartet  een goede 
reputatie verworven, met een opgemerkt 
debuut voor de Nederlandse radio in het 
Concertgebouw te Amsterdam,  de uitvoering 
van het strijkkwartet van E. Knapik in 
een dansproductie van Jan Fabre in het 
‘Thêatre de la Ville’ te Parijs, een optreden 
in het Beethovenhuis te Bonn en verder 
concertreizen door Nederland (Hugo Claus), 
Italië, Zwitserland, Frankrijk…

COMPAGNIE FRIEDA
X TOT DE ZOVEELSTE (8+

NELE BAUWENS EN BEN SEGERS 
OUT OF THE BLUES 

ENSOR STRIJKKWARTET 
LENTECONCERT

FAMILIEVOORSTELLING

MUZIEK

KLASSIEKE MUZIEK

KLASSIEK NINOVE
KLASSIEKE MUZIEK 

ZONDAG 8 MAART 2015  I  11.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar € 7,00  I  ABO:  € 11,20
Locaties: Hospitaalkerk, Koepoort, CC De Plomblom en Oud Stadhuis

VRIJDAG 13 MAART 2015  I  19.00 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00/ € 4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ZATERDAG 14 MAART 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

ZATERDAG 21 MAART 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Sint-Amanduskerk Nederhasselt, Beekstraat, 9400 Nederhasselt
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
-  Vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur
- Zaterdag: 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
- Maandag 23 & dinsdag 24 februari 2015 (Carnaval)
- Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen via de 

website www.ninove.be/ccdeplomblom
 Hier vind je ook een handleiding.

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

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

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

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

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

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

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

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

voorstellingen in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

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

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

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

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

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

Een grappige, speelse en absurde voorstelling 
rond de lotgevallen van een koning en een 
koningin en hun hofhouding. Over een koning 

die de baas is (tenminste als de koningin dat goed 
vindt). Over zoeken en vergeten én over maar één 
wens mogen doen… Op een subtiele manier wordt in 
deze voorstelling ons klein menselijke doen en laten 
op de korrel genomen. Gebaseerd op verhalen en 
teksten uit het boek Zokken met de Z van zondag van 
Gerard B. Berends.

Regie en concept: Bart Embrechts 
Eindregie: Greet Vissers
Spel: Lilian Keersmaekers, Alain Rinckhout en Bart 
Embrechts

THEATER ANNA’S STEEN 
Z VAN ZOKKEN

SKAGEN
DEURDEDEURDEUR

FAMILIEVOORSTELLING

THEATER & WOORD

ZONDAG 22 MAART 2015  I  15.00 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00/ € 4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DINSDAG 31 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I 
-26 jaar: € 7,00  I ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

COMPAGNIE CECILIA 
DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL

THEATER & WOORD

WOENSDAG 11 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I
-26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Zaal Pax Appelterre, Appelterredorp 13

GUIDO BELCANTO 
CAVALIER SEUL

MUZIEK

VRIJDAG 6 MAART 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 18,00  I  Reductie: € 17,00  I
ABO: € 14,40
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

UITVERKOCHT
UITVERKOCHT

LAATSTE TICKETS

ninove maart 2015.indd   4 17/02/15   15:27
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teksten uit het boek Zokken met de Z van zondag van 
Gerard B. Berends.

Regie en concept: Bart Embrechts 
Eindregie: Greet Vissers
Spel: Lilian Keersmaekers, Alain Rinckhout en Bart 
Embrechts

THEATER ANNA’S STEEN 
Z VAN ZOKKEN

SKAGEN
DEURDEDEURDEUR

FAMILIEVOORSTELLING

THEATER & WOORD

ZONDAG 22 MAART 2015  I  15.00 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00/ € 4,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DINSDAG 31 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I 
-26 jaar: € 7,00  I ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

COMPAGNIE CECILIA 
DE SOLDAAT-FACTEUR EN RACHEL

THEATER & WOORD

WOENSDAG 11 MAART 2015  I  20.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I
-26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Zaal Pax Appelterre, Appelterredorp 13

GUIDO BELCANTO 
CAVALIER SEUL

MUZIEK

VRIJDAG 6 MAART 2015  I  20.30 uur 
Tickets: € 18,00  I  Reductie: € 17,00  I
ABO: € 14,40
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

UITVERKOCHT
UITVERKOCHT

LAATSTE TICKETS

ninove maart 2015.indd   4 17/02/15   15:27

  

turks-Marokkaans 
voorPrograMMa  
bij ‘Marina’
Film op 3 maart in CC De plomblom

ninove Gaat op zoek naar   

stadsfotografen

In 2014 herdacht België de 50ste verjaardag 
van de migratieakkoorden met Marokko 

en Turkije.  Ook in Ninove waren er verschil-
lende initiatieven in het kader van ‘50 jaar 
Marokkaanse en Turkse migratie’. Twee 
cameraploegen speurden bijvoorbeeld in de 
straten van Ninove naar sporen die Turkse en 
Marokkaanse migranten in onze stad getrok-
ken hebben. Interviews met sleutelfiguren 
over hun geschiedenis, heden en toekomst 
werden gecombineerd met sfeerbeelden bij de 
mensen thuis en op het werk. Een team onder 
leiding van Alexander Decommere maakte 
met ‘Merhaba, Ninof!’ een filmportret van de 
Turkse gemeenschap. Dirk Verdoodt (Clipvi-
deo) nam de Marokkaanse gemeenschap voor 
zijn rekening. De twee filmportretten vormen 
samen een verrassend staaltje intercultureel 
erfgoed. 

Op 3 maart presenteert CC De Plomblom de 
film ‘Marina’ van Stijn Conincx over het leven 
van de jonge muzikant en migrant Rocco 
Granata. Maar evengoed is ‘Marina’ een film 
over migranten die racisme ervaren en met 
een vreemde taal en cultuur worstelen. Heel 
herkenbaar voor de Turkse en Marokkaanse 
migranten van Ninove, en dus de ideale gele-
genheid om ‘Merhaba, Ninof!’ en ‘Marokkaan-
se Gemeenschap’ eindelijk op groot scherm te 
vertonen.     

De stad gaat de komende weken op zoek 
naar vier stadsfotografen. De vier zullen 

in overleg met het stadsbestuur elk jaar een 
tiental thema’s kiezen, die ze gezamenlijk 
zullen coveren. De vier zullen regelmatig een 
toonmoment brengen en één keer per jaar 
een jaaroverzicht presenteren. De stadsfoto-
grafen zullen door de gemeenteraad van  
1 april aangesteld worden. Hun mandaat loopt 
tot en met 31 december 2018.
Wie wil kandideren als stadsfotograaf, is 
inwoner van Ninove of heeft een aantoonbare 
band met Ninove. Hij of zij is minimum  
18 jaar oud. 

interesse?
Tot 8 maart loopt er een selectieprocedure. 
Ben je kandidaat? Kies dan een stadsgedicht 
van Willie Verhegghe op www.ninove.be en 
maak daarbij een reeks van maximum tien 
foto’s. Er zijn geen vormvereisten voor de 
foto’s. De foto’s stuur je via WeTransfer naar 
cultuur@ninove.be. In een begeleidende e-
mail geef je een korte biografie, een motive-
ring waarom je stadsfotograaf wil worden, wat 
je verwacht van een stadsfotograaf en hoe je 
je rol als stadsfotograaf ziet. De inzendingen 
worden afgesloten op zondag 8 maart 2015.     

 

Meer in
fo

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

fo
dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

praktisch
> Dinsdag 3 maart in cc De Plomblom

-  19 uur (voorprogramma):  
‘Merhaba, Ninof!’ (Alexander 
Decommere) / ‘Marokkaanse 
Gemeenschap’ (Dirk Verdoodt) 

-  20 uur (hoofdfilm): ‘Marina’  
(Stijn Coninx)

> Tickets: € 6 

JAZZIN’ NINOF
Leerlingen van de richting jazz en lichte 
muziek van de academie voor muziek, 
woord en dans brengen “Jazzin’ Ninof”
> Wanneer? 20 maart om 19.30 uur
> Waar? Trefcentrum De Linde, 
 Gemeentehuisstraat 42, Meerbeke 
> Vrije toegang.

BROODJE WOORD
Voorstelling door de leerlingen van de 
studierichting Woordkunst van de acade-
mie voor muziek, woord en dans.
> Wanneer? Zaterdag 7 maart om  

14 uur, 16.30 uur en 20 uur
> Waar? Academiezaal, Parklaan 13, Ninove
> Toegang: 6 euro (kaarten via de  

academie, 054 33 47 25). Leerlingen 
van de academie gratis.

> In samenwerking met het oudercomité.
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TOER VAN  
DE DEELGEMEENTEN

Op donderdag 12 maart komt het stadsbe-
stuur voor de laatste keer naar je toe om haar 
plannen toe te lichten en naar jou te luisteren.
Inwoners van de Rechteroever (maar ook an-
dere inwoners van Ninove die op eerdere in-
foavonden niet vrij waren) zijn vanaf 19.30 uur 
welkom in de academie voor muziek, woord 
en dans, Parklaan 13, Ninove om samen met 
de burgemeester en schepenen te praten over 
verschillende thema’s i.v.m. Ninove.

Wil je graag over iets meer informatie, stuur 
dan je vraag via de antwoordkaart (op de uit-
nodiging die je eerder in de bus kreeg) of via 
mail (informatie@ninove.be) naar de dienst 
communicatie, Oudstrijdersplein 6, Ninove.

FIT IN JE HOOFD  
CARROUSEL 

In het kader van Fit in je Hoofd 
Carrousel organiseert de dienst 

sociale zaken heel wat activitei-
ten. In maart kan je o.a. naar: 

> “Zilverwijzer”, een reeks van 6 gratis 
groepssessies geestelijke gezondheidsbevor-
dering voor 60-plussers.

 De reeks start op maandag 20 april  
(gewijzigde datum!), van 10 uur tot  
12 uur in WZC Klateringen,  
Centrumlaan 173, Ninove.

 Vooraf inschrijven tot 13 april.

> “Werk aan je geluk”, gratis lezing door 
Hein Zegers op 17 maart om 19.30 uur in 
buurthuis De Pallieter, Smid Lambrecht-
straat 102, Outer.

 Vooraf inschrijven tot 9 maart.

Meer info en inschrijven:

Meer in
fo

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

Meer in
fo

dienst communicatie
informatie@ninove.be   
054 31 32 25

JobstuDenten 
gezocHt 
wil je tijdens de vakantieperiodes werken als jobstudent? 

dat kan bij volgende diensten: 

’t Kadeeken  
(054 34 23 02, ibo@ninove.be)

IBO ’t Kadeeken zoekt kinderbegeleid(st)ers 
tijdens de paas-, zomer-, herfst-en kerstvakantie.
Je zorgt voor de begeleiding van kinderen van 
2,5 tot 12 jaar in de buitenschoolse kinderop-
vang, 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) tijdens alle 
schoolvakanties. Om in aanmerking te komen 
voor een vakantiejob als monitor moet je 
het vereiste diploma hebben (sportsector, 
kleuterleid(st)er) of in opleiding zitten voor 
deze diploma's. 

Toerisme  
(054 31 32 85, toerisme@ninove.be)

Voor de zomervakantie zoekt de dienst 
toerisme jobstudenten die instaan voor de 
dienstverzekering van de dienst.

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 red-
der 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)

Enthousiaste animatoren voor de speel-
pleinwerking gezocht tijdens de paas- en 
zomervakantie. Je staat er dagelijks in voor de 
begeleiding van 6 tot 14-jarigen.

Integratiedienst  
(054 31 32 48, integratie@ninove.be)

Gezocht! Monitoren, met een zekere des-
kundigheid, voor het taalspeelbad tijdens 
de maand augustus. Je helpt mee om de 
Nederlandse taalvaardigheid van anderstalige 
kinderen te verhogen via een aanbod van spel, 
sport, muziek, knutselactiviteiten,... 

Technische dienst  
(054 31 77 10)

De technische dienst zoekt voor de zomerva-
kantie jobstudenten die instaan voor de ver-
sterking van de uitleendienst, de groendienst, 
wegendienst en de poetsdienst.

Informatie over de vakantiejobs kan je 
krijgen bij de betrokken diensten. 
De functiebeschrijvingen en de voorwaar-
den kan je krijgen bij de personeelsdienst, 
054 31 33 06, via www.ninove.be (werken 
en ondernemen / werken / vacatures) of 
bij de betrokken diensten zelf. 
Gebruik het inschrijvingsformulier bij 
de functiebeschrijving en stuur dit naar 
de personeelsdienst, Centrumlaan 100, 
Ninove.
De uiterste inschrijvingsdata vind je 
terug op de desbetreffende functie-
beschrijving.

WZC Klateringen (054 51 53 79, 
secretariaat@ocmw.ninove.be)

Het WZC Klateringen van het OCMW 
Ninove zoekt studenten verzorging/verple-
ging 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 bejaardenzorg, 
kinderzorg, …) of moet je het eerste jaar 
verpleegkunde hebben beëindigd. 

Meer info via het secretariaat van het 
OCMW Ninove. 
Het sollicitatieformulier jobstudenten 
vind je op www.ocmwninove.be onder 
de rubriek Vacatures. 

Je kan het formulier:
>  per brief opsturen naar Burchtstraat  

50, 9400 Ninove t.a.v. de voorzitter
>  mailen naar  

secretariaat@ocmw.ninove.be
>  faxen naar 054 32 92 73
>  deponeren in de grote bus aan de 

Burchtstraat 50. 

De uiterste inschrijvingsdatum is terug te 
vinden op het sollicitatieformulier.
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BE MY 
PERFECT MATCH

red een leven in 3 stappen:
registreer je op stamceldonor.be1. 
laat bloed afnemen  2. 
om je weefseltype te bepalen
leef je leven en wie weet  3. 
krijg je ooit een telefoontje  
omdat jij “the perfect match” bent. 

Doe
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registreer je op stamcelDonor.be

Deze campagne is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen:
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registreer je op stamcelDonor.be

Deze campagne is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen:

Meer in
fo

De maakbare mens
www.stamceldonor.be  
03 205 73 10

Stamcellen worden al decennialang ingezet 
om mensenlevens te redden. Voor pati-

enten met een bloedziekte, zoals leukemie, is 
het vaak een laatste kans om te genezen of 
voor lange tijd ziektevrij te blijven. Dit is enkel 
mogelijk als anderen stamcellen willen done-
ren. Hoe meer geregistreerde donoren er zijn, 
hoe groter de kans dat men voor elke patiënt 
een geschikte donor vindt. Ieder van ons kan 
stamceldonor worden, ook jij. Het is zelfs heel 
eenvoudig. Je moet enkel laten weten dat je 
bereid bent stamcellen te doneren als men 
een patiënt met jouw stamcellen kan helpen. 
Dat kan via stamceldonor.be. 

Red een leven in 3 stappen:
1.  registreer je op stamceldonor.be
2.  laat bloed afnemen om je weefseltype te 

bepalen
3.  leef je leven en wie weet krijg je ooit een 

telefoontje omdat jij “the perfect match” 
bent.

een aantal maanden geleden 

lanceerde kankerpatiënte veerle 

de troyer uit ninove samen met 

illustratrice eva Mouton een 

oproep in de media om stamcel-

donor te worden. op korte tijd 

reageerden heel wat kandidaten. 

ondertussen heeft veerle twee 

geschikte donoren gevonden uit 

de internationale databank! 

MAART IS 
INTERNATIONALE 

MAAND VAN 
DIKKEDARMKANKER

Dikkedarmkanker is de tweede meest voorko-
mende kanker bij vrouwen en de derde meest 
voorkomende kanker bij mannen. Een op 
zeven kankers die in Vlaanderen wordt vastge-
steld is dikkedarmkanker. Door deelname aan 
het bevolkingsonderzoek “dikkedarmkanker” 
kan deze kanker vroegtijdig opgespoord wor-
den en verhoogt de kans op genezing! In 2015 
worden de personen met pare leeftijden van 56 
tot en met 74 jaar uitgenodigd voor deelname.

Vragen over het bevolkingsonderzoek?
www.bevolkingsonderzoek.be, tel. 0800 60 160 
(gratis), kanker@bevolkingsonderzoek.be 

Heb je persoonlijke vragen, neem contact op 
met je huisarts!

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

DIALOOGAVOND:  
VAST EN ZEKER 

Vasten komt voor in het Christendom, de 
Islam, het Jodendom, het Hindoeïsme en het 
Boeddhisme. Maar vasten kan ook helemaal 
los staan van een religieuze beleving. Jaarlijks is 
er een oproep tot vleesarm vasten of men vast 
als gezondheidsreiniging.

Op welke manier wordt vasten binnen enkele 
van deze verschillende levensbeschouwingen 
ingevuld? Welke betekenis geven ze aan vasten? 
Enkele inwoners van Ninove getuigen over hun 
vastenperiode. Na deze getuigenissen gaan ze 
met elkaar in dialoog. Waarom vasten ze of vas-
ten ze niet? Zien ze gelijkenissen of verschillen? 
Waar kunnen ze zich wel of niet in vinden?

Deze dialoogavond wordt georganiseerd in 
samenwerking met Vormingplus, ODiCe, 
Barmhartigheid, Kapadokya, Le Chemin de la 
Gloire en De Rots Ninove.

> Wanneer: donderdag 19 maart van  
19.30 uur tot 22 uur

> Waar: Stedelijke academie voor muziek, 
woord en dans, Parklaan 13, Ninove

> Prijs: gratis, je moet wel inschrijven op  
de website van Vormingplus  
www.vormingplus-vlad.be/cursus/dialoog-
avond-vast-en-zeker
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Het sociaal 
stookoliefonds 
verWarminGstoelaGe 
voor 2015

voor wie is  
de toelage?
> je verwarmt je huis met 

huisbrandolie, verwarmingspe-
troleum of bulkpropaangas

> je hebt brandstof aangekocht 
tussen 01-01-2015 en 31-12-
2015.

> je behoort tot één van de 
volgende categorieën:
- gerechtigde op een ver-

hoogde verzekeringstege-
moetkoming (o.a. WIGW, 
gepensioneerde, wees, kind 
met een handicap met een 
verhoogde kinderbijslag 
langdurig werkloze, ouder 
dan 50 jaargerechtigde 
op een inkomensgarantie 
voor ouderen (IGO of 
GIB); gerechtigde op een 
inkomensvervangende uit-
kering voor personen met 
een handicap; leefloonge-
rechtigde; gerechtigde op 
financiële maatschappelijke 
hulp equivalent aan het 
leefloon; gerechtigde op het 
OMNIO-statuut)

- je hebt een laag inkomen 
(jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen van max 16.965,47 
euro verhoogd met 3.140,77 
euro per persoon ten laste*)

- je geniet een collectieve 
schuldenregeling of een 
schuldbemiddeling en je 
kan je factuur niet betalen

* een persoon ten laste heeft 
een jaarlijks netto-inkomen 
lager dan 3.110 euro, de kinder-
bijslag en/of onderhoudsgeld 
voor kinderen niet meegeteld

aanvragen
De aanvraag moet gebeuren 
binnen de 60 dagen na de 
levering van de brandstof! Kom 
je in aanmerking? Maak dan na 

je brandstoflevering een afspraak 
met het OCMW Ninove. Dit kan 
elke dinsdag- en woensdagvoor-
middag bij Kathleen Deslag-
meulder, tel. 054 51 53 73! De 
afspraken gaan steeds door op 
dinsdag en woensdagnamiddag. 

Welke documenten 
moet je hebben? 
> een kopie van je identiteitskaart
> een kopie van de leveringsfac-

tuur of –bon
> van elk gezinslid een klevertje 

van het ziekenfonds
> het aanslagbiljet van het aan-

slagjaar 2013 (inkomsten 2012)
> indien je in een appartements-

gebouw woont, een attest 
van de eigenaar of beheerder 
met de vermelding van het 
aantal appartementen waarop 
de leveringsfactuur of -bon 
betrekking heeft;

> voor categorie 3, een kopie van 
beschikking van toelaatbaar-
heid of attest van de schuldbe-
middelaar.

Wat zijn de  
belangrijkste  
wijzigingen?
> Het bedrag van het netto-in-

komen (in de definitie van een 
persoon ten laste) verhoogde 
van 3.070 euro naar 3.110 
euro. De andere voorwaarden 
blijven ongewijzigd!

meer info?
> OCMW Ninove,  

tel: 054 51 53 73 (op dinsdag- 
en woensdagvoormiddag),  
kathleen.deslagmeulder@
ocmw.ninove.be,  
www.ocmwninove.be 

> www.verwarmingsfonds.be 
> op het gratis nummer  

0800 90 929

GRATIS DIENSTVERLENING VOOR 
GEFAILLEERDE ZELFSTANDIGEN

Dyzo (vroeger Efrem) is een vzw die sociale hulp, advies en bemidde-
ling biedt aan actieve zelfstandigen, ondernemers die de zaak hebben 
stopgezet, gefailleerden en iedereen daarbij betrokken: partners, familie... 
Een medewerker van Dyzo houdt elke maand spreekuur en ontvangt de 
klanten na afspraak. Het Sociaal Huis biedt je deze dienstverlening gratis 
aan!

Waar en wanneer vind je 
Dyzo?

> zitdag in Sociaal Huis Ninove, 
Burchtstraat 50, Ninove, de 
tweede maandag van de even 
maanden van 14 uur tot 16 uur. 
Dus op 13 april, 8 juni, 10 augus-
tus, 12 oktober en 14 december

> zitdag in Sociaal Huis  
Geraardsbergen, Kattestraat 
27, Geraardsbergen, de tweede 
donderdag van de oneven 
maanden tussen 13.30 en  
16.30 uur (niet in mei). Dus op 
12 maart, 9 juli, 10 september 
en 12 november.

Hoe een afspraak maken?

> Vóór je langs komt, altijd eerst 
een afspraak maken via  
0800 11106 of op info@dyzo.be 

Opgelet: elke afspraak moet 
rechtstreeks via Dyzo, het 
Sociaal Huis maakt zelf geen 
afspraak, dit om misverstan-
den te voorkomen.

Meer in
fo

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

algemene inlichtingen:
www.dyzo.be
0800 111 06

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59

OP REIS NAAR HET BUITENLAND?
Nieuwe inreisvoorwaarden voor Turkije

Check de geldigheidsdatum van 
je elektronische identiteitskaart of 
internationaal paspoort tijdig als 
je naar Turkije reist! 
Je identiteitsdocument moet nog 
minstens 6 maanden geldig zijn op 
het moment van inreis in Turkije.

Check steeds de website 
www.diplomatie.belgium.be 
om de juiste informatie per 
reisbestemming te krijgen over 
de vereiste documenten en de 
verplichte geldigheid van je 
identiteitsdocumenten.
 

Op reis met de kinderen



verzaMel  
oude elektro 
en maak van ninove De beste 
reCYCleerGemeente van het lanD!
aCtie van 20 tot 28 maart 

Samen met Recupel organi-
seren heel wat steden en 

gemeenten bij het begin van de 
komende lente een actieweek 
om zoveel mogelijk kapotte of 
niet gebruikte elektro-apparaten 
in te zamelen en te recycleren. 
Het is dé kans om een elektro-
lenteschoonmaak te houden 
en je te ontdoen van kapotte 
elektro-apparaten, toestellen die 
je niet meer gebruikt en die bij je 
thuis blijven liggen in kasten, op 
zolder, in je tuinhuis of garage.

Al die oude of niet gebruikte 
elektro-apparaten bevatten 
gevaarlijke afvalstoffen èn waar-
devolle recupereerbare grondstof-
fen: gooi ze dus zeker niet in de 
huisvuilzak maar breng ze van 20 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
054 31 32 71 
leefmilieu@ninove.be

Meer in
fo

dienst toerisme
054 31 32 85 
toerisme@ninove.be

tot 28 maart naar de Kringwinkel, 
het containerpark of de elektro-
winkel. Recupel zorgt dan voor 
de verwerking en recyclage tot 
nieuwe bruikbare grondstoffen. Zo 
houden we samen de afvalstoffen 
uit ons leefmilieu en stellen we 
nieuwe grondstoffen beschikbaar 
die we dus niet opnieuw aan 
moeder aarde moeten onttrek-
ken. De natuur zal je dankbaar zijn!

Als kers op de taart wint de stad 
of gemeente met de meeste 
ingezamelde kilo’s per inwoner 
een reuze-ontbijtpicknick voor 
haar inwoners. Doe mee aan deze 
actie en draag er toe bij dat we 
elkaar kunnen begroeten op het 
ontbijtfestijn dat wordt aangebo-
den door Recupel.    

De ‘Dokter Hemerijckxka-
mer’ werd oorspronkelijk 

ondergebracht op de tweede 
verdieping van het oud stadhuis. 
Tijdens de jarenlange restaura-
tie van het gebouw vond ze in 
andere stadsgebouwen een on-
derkomen. Als in 2010 de dienst 
cultuur zijn intrek in het gereno-
veerde oud stadhuis neemt, keert 
ook de ‘Dokter Hemerijckxkamer’ 
terug naar dit gebouw. Tezelfder-
tijd werden de twee lokalen op 
de tweede verdieping van het 
oud stadhuis als tentoonstel-
lingsruimte ingericht. Het succes 
van die tentoonstellingsruimtes 
maakte echter dat de ‘Dokter 
Hemerijckxkamer’ wat al te vaak 
en onterecht op de achtergrond 

geschoven werd. Daarom besliste 
de stad de tentoonstelling op 
een betere en meer toegankelijke 
plaats herop te bouwen. 

Op de eerste verdieping van het 
stadhuis wordt de ‘Dokter Heme-
rijckxkamer’ onmiddellijk toegan-
kelijk voor toeristen die de dienst 
toerisme bezoeken. Hopelijk 
prikkelt ze ook de nieuwsgierig-
heid van de Ninovieters die voor 
administratieve formaliteiten naar 
het stadhuis komen. 

De permanente tentoonstelling 
‘Dokter Hemerijckxkamer’ is te 
bezoeken tijdens de openings-
uren van het stadhuis.    

oPgefriste ‘dokter HeMerijckXkaMer’  
in Het stadHuis
 permanente tentoonstellinG over WerelDberoemDe melaatsenDokter

sinds 1994 bezit de stad 

ninove een ‘dokter Heme-

rijckxkamer’. deze per-

manente tentoonstelling 

bevat een reeks persoonlijke 

voorwerpen en foto’s van  

dr. frans Hemerijckx. de 

familie gaf ze in bruikleen 

aan de stad om de herinne-

ring aan de wereldberoemde 

dokter levendig te houden. 

de tientallen voorwerpen en 

foto’s werden aangevuld met 

schenkingen van vrienden 

en bekenden van de dokter. 
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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
> Zaterdag 28 februari (9uur) tot  

dinsdag 3 maart (9 uur)
 Michiels – Brusselsesteenweg 600 
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

> Dinsdag 3 maart (9 uur) tot  
zaterdag 7 maart (9 uur)

 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

> Zaterdag 7 maart (9 uur) tot  
dinsdag 10 maart (9 uur) 

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

> Dinsdag 10 maart (9 uur) tot  
zaterdag 14 maart (9 uur)

 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

> Zaterdag 14 maart (9 uur) tot  
dinsdag 17 maart (9 uur)

 Raemdonck – Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

> Dinsdag 17 maart (9 uur) tot  
zaterdag 21 maart (9 uur)

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

> Zaterdag 21 maart (9 uur) tot  
dinsdag 24 maart (9 uur)

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

> Dinsdag 24 maart (9 uur) tot  
zaterdag 28 maart (9 uur)

 Bosman – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

> Zaterdag 28 maart (9 uur) tot  
dinsdag 31 maart (9 uur)

 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

> Dinsdag 31 maart (9 uur) tot  
zaterdag 4 april (9 uur)

 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

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

Wachtdiensten

voetbaltornooi voor  
volwassenen op het  
kunstgrasveld 
De vloer van de sportzaal in ’t Sportstekske 
wordt volledig gerenoveerd en hierdoor kan de 
zaal niet gebruikt worden voor het traditioneel 
indoor zaalvoetbaltornooi. Dit jaar vindt het 
voetbaltornooi voor volwassenen (vanaf 16 
jaar) dan ook uitzonderlijk plaats op het kunst-
grasveld in Pollare (terrein van 40 m x 20 m). 

Er zijn wedstrijden op het kunstgrasveld 
tijdens de maanden mei en juni van maandag 
tot vrijdag vanaf 19 uur. De winnaar van het 
tornooi krijgt 200 euro. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt 175 euro.
Inbegrepen: deelname aan minimum 5 
wedstrijden, verzekering, gebruik kunstgras-
veld, betaling scheidsrechters, water tijdens de 
wedstrijden, huldiging, waarborg van 40 euro.

> Inschrijven kan via de sportdienst, tegen 
ten laatste vrijdag 10 april.

maandelijks sportaanbod 
voor mensen met  
beperking
Schlagersport: sport en spel op schlagermuziek 
op zondag 29 maart van 10 uur tot 12 uur in 
de sporthal van Denderhoutem, Pastorijweg 23.

> Kostprijs: 2,50 euro
> Inschrijven voor deze activiteit via de 

sportdienst van Haaltert, 054 32 13 15, 
sportpromotor@haaltert.be

sportyweek voor senioren 
27 tot 30 april
Sportweek voor senioren in ‘t Sportstekske, 
elke voormiddag van 9 uur tot 12 uur.
Programma: turnen, conditiegym, balvaardig-
heidscircuit, dansvormen (aerobics, volksdans, 
linedance en drums Alive), badminton en 
mini-tennis, buitenactiviteiten

> Deelnameprijs: 4 euro/halve dag (sport, 
verzekering, drankje per dag inbegrepen)

> Inlichtingen + inschrijving: sportdienst.

sPort

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

VERHUIS DIENSTEN  
VAN DE FOD FINANCIËN
Volgende diensten van de FOD Financiën, 
Bevrijdingslaan 7, Ninove zijn sinds 1 januari 
2015 verhuisd:
>  Registratiekantoor (registratie van 

huurcontracten, verkoop-en pachtover-
eenkomsten, schenkingen en aflevering 
van attesten van erfopvolging). Contact: 
Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde, 
tel. 0257 77060,  
kant.reg.kruishoutem@minfin.fed.be.

>  Kantoor voor aangifte van nalatenschap. 
Contact: Vlaamse belastingdienst,  
Vaartstraat 16, 9300 Aalst. Afspraak via 
het gratis telefoonnummer 1700 of  
www.belastingen.vlaanderen.be, rubriek 
contact.

Bij de FOD Financiën in Ninove, Bevrij-
dingslaan 7 kan je enkel nog terecht voor:
>  Controle van de btw, tel. 0257 60960
>  Controle van de personenbelasting,  

0257 60980

Het Ontvangkantoor van de belastingen, tel. 
0257 61020 en het Kadaster, tel. 0257 60970 
vind je in Aalst, André Sierensstraat 16 bus 1.





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

•  Alle dagen open 
 van 9 tot 12 uur en 
 van 14 tot 18.30 uur 
•  Zaterdag 
 van 9 tot 12 uur en 
 van 14 tot 17 uur 
•  Sluitingsdag: 
 zondag tot maandag 14 uur

T E G E L I M P O R T

www.vloerenbeke.beSPECIALE
 VOORWAARDEN
 tijdens

vita organiseert op de atletiekpiste in ninove een  
start2run-sessie vanaf dinsdag 24 maart om 19 uur.  
dezelfde dag starten om 18u45 twee sessies naar 10 of  

15 kilometer. bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken 
tijd zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. 

begeleiding door ervaren jogbegeleiders is voorzien op 
vaste uren op dinsdag, donderdag en zondag. op dinsdag 

17 maart om 19u15 vindt een informatievergadering plaats 
in de clubkantien naast de piste. inschrijvingsgeld: 25 euro 

voor 30 trainingen. een aantal mutualiteiten betaalt voor de 
‘start-to-run’-cursus een gedeelte van het lidgeld terug.  
als jogger kan je nadien aansluiten bij de vita-jogkern.  

je betaalt hiervoor bijkomend 30 euro (lidmaatschap tot  
31 oktober 2015). ook hier wordt in begeleiding voorzien. 

Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be,  
0472 356038 (Erna Lauwereys, jogbegeleider), 

 0476 554.557 (Eddy De Vogelaer).

JeuGDatletiek ninove
Trainingen: elke dinsdag en donderdag van 18u30 tot 19u30: 

vanaf de leeftijd van zes jaar.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen.  
Jeugd, geboren in 2004 en 2003 begint om 18u45.

Info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be of 0476 554.557

naar 5 km
JoGGen 

naar 10 & 15 kmHier kan jouw 
advertentie staan!

 

Voor meer info: 
054 31 32 25

informatie@ninove.be 



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
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Dankzij zijn hoortoestellen.

MARC 
30 JAAR

EN WELKE LEEFTIJD  

HEEFT UW GEHOOR

KOM HET SNEL TE WETEN OP WWW.MIJNHOORTEST.BE

Omdat elk gehoor uniek is, voert de Amplifon-audioloog samen met u een 
volledig gepersonaliseerde hoortest uit. Hij/zij kan u, indien gewenst, ook 
helpen bij de keuze van de geschikte hooroplossing. 
 
 
 
Wij vinden het belangrijk dat u uw gehoorsteun in uw dagelijkse omgeving 
kunt uitproberen. Daarom bieden we de mogelijkheid om uw hoortoestel-
len minimaal 2 weken gratis te testen voor u over de aankoop beslist. 
 
 
 
De Amplifon-audioloog staat klaar om uw hoortoestellen zo vaak als nodig 
af te stellen, zodat u elke dag kunt rekenen op het gewenste hoorcomfort. 
Gedurende 5 jaar*** voert hij/zij gratis de nodige controles uit. 

GRATIS TESTPERIODE ZONDER AANKOOPVERPLICHTING*

PERMANENTE BEGELEIDING

GRATIS GEPERSONALISEERDE HOORTEST*

ERVAAR HET IN UW  
AMPLIFON-HOORCENTRUM

www.amplifon.be 
0800 94 229

Leef niet langer als in een luchtbel.

Kom nu langs in uw Amplifon-hoorcentrum.

HOORCENTRUM INGRID LUCAS 
Biezenstraat 5, 9400 Ninove
ingrid.lucas@amplifon.com

054 50 35 05 
Maandag, donderdag en vrijdag van 9.00

tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur.
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Woensdag van 13.30 tot 17.30 uur.
Bij voorkeur op afspraak.

Dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag 
en zaterdag enkel op afspraak.

KOM LANGS IN UW AMPLIFON-HOORCENTRUM 
TIJDENS ONZE WEEK VAN HET GEHOOR 
VAN 2 T.E.M. 7 MAART.

GRATIS  
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE 
ZONDER AANKOOP- 

VERPLICHTING**
+

FOLDER_FRANCE_6P_NL_210x443.indd   1 6/02/15   09:56

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

Kom langs 
tijdens onze 
week van het 
gehoor van 

2 tem 7 maart

GRONDONTWIKKELING    |    WONINGBOUW    |     BOUWGROND

Rozelaarstraat, 9400 Denderwindeke

Meer info
tine@danneels.be
T: 050 47 10 16

www.danneels.be

Laatste 8 villapercelen
oppervlaktes 548m² - 724m²

rustig gelegen in een groene omgeving

Zonder bouwverplichting!

AL 40 JAAR IJZERSTERK IN BOUWGROND 
& WOONPROJECTEN

NU OOK IN UW REGIO!

gvg-wg-gdv-gvkr-w

ONTHAALOUDERS in GROOT-NINOVE

KRAK GEZOCHT !
Wij zoeken :

enthousiaste onthaalouders voor de opvang
van baby’s, peuters en kleuters.

Wij bieden : 
Professionele begeleiding en coaching, belastingvrije 
vergoeding met sociaal statuut, toffe collega’s, …

ZOEK JE OPVANG VOOR JE KINDJE ?
Contacteer ons ! 

Vrijblijvend inlichtingen :

(070)24 60 41
elke werkdag van 9u-14u
Kluisweg 13, 9400 Ninove.

LKOninove@LandelijkeKinderopvang.be
Website : www.landelijkekinderopvang.be

.

55 JAAR CARNAVAL = CARNAVALSACTIE 
ALLE CARNAVALKOSTUUMS  

AAN –15% 
 

Actie geldig van 1 maart tot 15 mei 2015 

Maandag tot vrijdag DOORLOPEND open van 9u - 19u 
Op afspraak zelfs mogelijk tot 21 u 

Zaterdag open van 9u - 15u 
Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove 

Ook afhaling:       0495/44.11.09 of 054/33.50.00  

55 JAAR CARNAVAL = CARNAVALSACTIE 
ALLE CARNAVALKOSTUUMS  

AAN –15% 
 

Actie geldig van 1 maart tot 15 mei 2015 

Maandag tot vrijdag DOORLOPEND open van 9u - 19u 
Op afspraak zelfs mogelijk tot 21 u 

Zaterdag open van 9u - 15u 
Geraardsbergsestraat 40 - 9400 Ninove 

Ook afhaling:       0495/44.11.09 of 054/33.50.00  



Meer inspiratie 
vind je op het 

youtube-kanaal 
‘Veronove’

Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89 | di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u  
za  10u-12u & 13u30-16u30 | zon- & maandag gesloten | www.veronove.be 

... en in onze ruime showroom met 10-tallen sfeerboxen

Tegeldromen?


