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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)
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Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 26 mei om 19.30 uur in het stadhuis, 
Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via Onderwij-
slaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
23 en 24 mei om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA
Alle stadsdiensten zijn gesloten op  
donderdag 5 mei en maandag 16 mei. 
Extra sluitingsdagen
> Zondag 1 mei: zwembad De Kleine Dender, sporthal

> Vrijdag 6 mei: bib, jeugddienst, dienst cultuur,  
cultuurcentrum, dienst toerisme.  
De sporthal is open vanaf 16 uur. 

> Zaterdag 7 mei en donderdag 19 mei: bib

> Zondag 15 mei: zwembad De Kleine Dender, sporthal

5

interessant
4   NinoMundo

7   Dag van het Park

10   Met Belgerinkel naar de Winkel

17   Trage wegen

20   UiT in Ninove
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VOOR ALLE INFO

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

staDhUis ninOve
CENTRuMLAAN 100, 9400 NINOVE
054 31 32 33  •  www.NINOVE.bE

OPENINGSuREN PubLIEkSDIENSTEN

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

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

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

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.
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dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

ninOmUnDO 
 MuLTICuLTuREEL FEEST IN hARTjE NINOVE

Een moment voor  
ontmoeting
Samenleven in een stad met veel verscheiden-
heid loopt niet altijd van een leien dakje. Vaak 
zien we enkel de verschillen, maar begrijpen 
ze niet. En dit zorgt voor misverstanden en 
spanningen. Elkaar ontmoeten en leren kennen 
is een belangrijke eerste stap om gelijkenissen te 
vinden en verschillen te aanvaarden. Dan kan je 
samen bouwen aan de toekomst.
NinoMundo is een moment waarop Nino-
vieters met een migratieachtergrond de kans 
krijgen om zich aan hun nieuwe stadsgenoten 
voor te stellen. Samen steken ze een evene-
ment in elkaar met aandacht voor de culturele 
verscheidenheid in onze stad. Het plein aan 
winkelcentrum Ninia toveren ze om tot een 
gezellige plek vol lekker eten, fijne workshops, 
vrolijke muziek en dans. 

Culinaire markt
Op de culinaire markt proef je van keukens 
van over heel de wereld. Met specialiteiten uit 
Brazilië, Turkije, Indonesië, Marokko of Congo 
kom je als lekkerbek zeker aan je trekken. 

workshops
Op NinoMundo kan je ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. Tijdens de volksdan-
sinitiatie leren de mensen van Frisse Folk 
je Vlaamse en West-Europese dansen op 
traditionele volksmuziek. Alalakay Band 
laat je kennis maken met Afrikaanse ritmes 
met een workshop djembe. Voor een mooie 
hennatatoeage kan je terecht in de tent van 
Barmhartigheid (doorlopend).

Lokaal muzikaal talent 
troef
Ook op het centraal podium staat er weer 
heel wat te gebeuren. Verschillende Ninoofse 
muzikale talenten geven er het beste van zich-
zelf. De Rots Ninove bijt de spits af. Deze Ni-
novieters afkomstig uit Iran, Brazilië, België en 
D.R. Congo worden verenigd door hun passie 
voor gospelmuziek. Dix Commandements, 
vijf sterke dames afkomstig uit D.R. Congo en 
Angola, hebben enkel hun stem nodig om 
jou te betoveren. De kinderen van Turkuaz 
tonen een mooi stukje Turkse floklore met 
een dansoptreden in traditionele klederdracht. 
De Ninoofse groep Le Chemin de la Gloire 
brengt muziek waar gospel centraal staat, 
maar verrast ook door Afrikaanse en jazz-
invloeden. Ook Alalakay Band bestaat uit 
Ninovieters. Zij brengen leven in de brouwerij 
met traditionele Afrikaanse muziek en zang.
De hoofdact is niet van de minste. Tien 
supergemotiveerde, geschoolde en ervaren 
muzikanten verenigen zich in hun ultieme uit-
daging: het beste van de Balkan mengen met 
eigen tradities. Net zoals Balkan-muziek een 
dolle cocktail is met het beste van vele plek-
ken, wil BRASSAHOLIC je een programma 
voorschotelen om te likkebaarden. Deze band 
moet je gezien hebben!

bruggen slaan
Wie benieuwd is hoe hij/zij bruggen kan 
slaan naar het Zuiden, is op NinoMundo aan 
het goeie adres. De verschillende Ninoofse 
organisaties die werken rond ontwikkelings-
samenwerking stellen hun werking voor op de 
Noord-Zuidmarkt.

Praktisch
> Zaterdag 14 mei 
> Doorlopend van 14 uur tot 22 uur
> Niniaplein, Centrumlaan, Ninove
> Doorlopend hennatatoeages
> Doorlopend culinaire markt
> Doorlopend Noord-Zuidmarkt
> 14 uur: De Rots Ninove (gospel)
> 15 uur: Dix Commandements  

(Congolese en Angolese muziek)
> 15.15 uur: Turkuaz (turkse folklore)
> 15.30 uur: Frisse Folk (volksmuziek)
> 16.30 uur: Alalakay Band  

(workshop djembe)
> 17 uur: Le Chemin de la Gloire (gospel 

met Afrikaanse en jazz-invloeden)
> 18.30 uur: Alalakay Band  

(traditionele Afrikaanse muziek)
> 20.30 uur: BRASSAHOLIC  

(Balkan-muziek)

het ninove van de 21ste eeuw is een 

multicultureel ninove. voor de vierde 

keer wil de stad met ninomundo 

uitgebreid aandacht schenken aan de 

culturele verscheidenheid in ninove. 

het is een leuk moment voor ninovie-

ters met en zonder migratieachter-

grond om elkaar te leren kennen.

© Frank Van Varenbergh
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Pinksterwandeling rond 
het abdijverleden
Pinksteren bracht in de loop der eeuwen 
massa’s bedevaarders naar de abdijkerk. Sint-
Cornelius werd er aanbeden, het reliekschrijn 
werd uitgestald… De abdij heeft steeds heel 
wat invloed gehad op de Ninoofse geschie-
denis. Maar wat is er vandaag nog van over? 
Uiteraard is er de schitterende abdijkerk maar 
ook het Huis Van Saene, de Lange Muren… 
maken deel uit van het adbijverleden. De gids 
loodst je op deze wandeling langs vergeten en 
ongekende overblijfselen van de eens invloed-
rijke Norbertijnerabdij.

De wandeling gaat door op zondag 15 mei. Je 
vertrekt om 14 uur aan de abdijkerk, Kerkplein. 
Deelname is gratis, de wandeling duurt 2 uur. 
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Nieuwe toeristische  
bewegwijzering voor  
abdijkerk
Je merkte ze misschien al op, de nieuwe 
wegwijzers naar de abdijkerk. Onze prachtige 
barokke Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, 
de abdijkerk dus, is nu door nieuwe officiële 
toeristische bewegwijzering aangeduid. Een 
eerste aanbevolen route loopt via de Elisa-

bethlaan, Centrumlaan, Graanmarkt, Dreef-
straat, Stationsstraat en Dekenijstraat naar het 
Kerkplein. Een tweede voorkeursroute loopt 
via de Koning Boudewijnlaan, Nieuwe Weg, 
Astridlaan, Stationsstraat tot de Dekenijstraat 
en Kerkplein. Op vele kruispunten kom je 
sowieso een wegwijzer tegen die je naar het 
juiste adres loodst.
Deze opvallende bewegwijzering met silhouet 
van de abdijkerk maakt toerisme alvast een 
stuk zichtbaarder en nodigt uit om een 
bezoek te brengen aan dit schitterend Ninoofs 
monument.

Varen op de Dender
De eerste boottocht op de Dender is op za-
terdag 7 mei.  Deze tocht is echter al volzet. Je 
kan wel nog meevaren op zaterdag 4 juni. De 
boottocht start om 9.45 uur aan de  Zwarte 
Flesch in Pollare (einde van de Schuitstraat). 
Je vaart tot in Geraardsbergen. Daar ben je 
tussen 12 uur en 15 uur vrij. Om 17 uur meer 
je terug aan in Pollare.
Deelname: 20 euro per persoon. Inschrijven is 
verplicht bij de dienst toerisme.

Op sleeptOUw 
met De Dienst 

tOerisme

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

ONTHAAL NIEUWE INWONERS 

Woon jij sinds 15 mei 2015 in groot Ninove? Dan verwachten we je op zondag 
29 mei om 10 uur in Woonzorgcentrum Klateringen (Centrumlaan 173) voor 
het onthaalmoment nieuwe inwoners. De dag start met een smakelijk ontbijt, 
gevolgd door een begeleide stadswandeling. Rond 13 uur wordt het onthaal-
moment afgesloten met een hapje en een drankje in het stadspark, waar heel 
wat activiteiten zijn n.a.v. de Dag van het Park (lees hierover meer op p. 7).

Inschrijven is verplicht en kan tot 22 mei bij de dienst communicatie (oud 
stadhuis).

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be 
054 31 32 25

in mei zet de dienst 

toerisme de abdijkerk 

op het voorplan.
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Het Dokter Hemerijckxplein vormt 
op zondag 15 mei het decor voor 
de bloemen-, tuin- en biomarkt.  
Op zoek naar éénjarige en meer-
jarige bloeiende planten? Dan ben 
je hier aan het juiste adres! Nieuw 
dit jaar zijn standen met bio- en 
streekproducten, met een uitgebreid 
assortiment aan kruiden, groenten- 
en fruitplanten.
De stad biedt in samenwerking 
met de standhouders 1 gratis zakje 
potgrond aan per aankoopschijf van 
10 euro.

> Zondag 15 mei van 8 uur  
tot 12.30 uur op het  
Dokter Hemerijckxplein.

In het Soepcafé koken 
mensen uit de buurt 

een vegetarische maaltijd met 
voedseloverschotten. Iedereen 
mag komen eten in ruil voor een 
vrijwillige bijdrage. De opbrengst 
van deze bijdrage gaat naar lokale 
initiatieven die zich inzetten voor 
de buurt of voor een ander goed 
doel. 
Het Soepcafé wil graag sensibi-
liseren rond voedselverspilling. 
Er wordt informatie verspreid en 
gedeeld, en er wordt op een prak-
tische manier aangetoond dat we 
met z’n allen voedselverspilling 
sterk kunnen verminderen. 

Vrijwilligers en 
fairtrade
Het Soepcafé draait op vrijwil-
ligers en wil ook aantonen dat 
dit mogelijk is, zelfs leuk. Samen 
eten, het goede doel steunen, 
koken, opruimen of afwas-
sen zijn ideale momenten om 
nieuwe mensen te ontmoeten. 
In het Soepcafé wordt vegeta-
risch gekookt, en is het gebruik 
van zuivelproducten, eieren, ho-
ning, etc. beperkt. Waar mogelijk 
kopen ze producten die op een 
verantwoorde manier zijn gepro-
duceerd (lokaal, biologisch, ....). 

Ook elders
Intussen zijn er al op verschillen-
de locaties in Gent en Vlaande-
ren nieuwe Soepcafés ontstaan. Je 
vindt ze op www.soepcafé.be. 

Praktisch
Het Soepcafé gaat twee keer per 
maand door op woensdag (elke 
tweede en laatste woensdag van 
de maand, behalve tijdens de 
zomervakantie) vanaf 18.30 uur. 
Het eten wordt opgediend om 
19 uur. Je vindt het Soepcafé in 
Praatcafé ’t Contact,  
Oude Kaai 11, Ninove

Hilde Van Oudenhove hielp als 
vrijwilliger mee bij het eerste 
soepcafé. Haar ervaring:

“Het Soepcafé ging goed van 
start. Het aanbod groenten was 
ruim voldoende zodat we zelfs 
nog overschotjes konden meege-
ven. Kom jij volgende keer eten, 
breng dan zeker lege doosjes mee 
zodat het Soepcafé overschot-

ten kan meegeven en zelf geen 
voeding moet vernietigen. Het 
kook- en takenteam was vol-
doende bezet én er hebben zich 
zelfs meerdere nieuwe vrijwilligers 
aangeboden. De talrijke opkomst 
van familie en sympathisanten 
was hartverwarmend. Een hele 
leuke start dus!”     

Meer info?
Teledienst Ninove, 
www.soepcafe.be, 
soepcafeninove@gmail.com

sOepCaFÉ 
GESTART 
IN NINOVE

BlOemen-, tUin- en BiOmarkt

sinds eind maart kan je in het soepcafé twee keer per 

maand genieten van een lekkere vegetarische maaltijd 

bereid met voedseloverschotten. in ruil voor het eten 

betaal je een vrijwillige bijdrage, waarmee andere sociaal 

en ecologisch geëngageerde buurtinitiatieven worden 

ondersteund.
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Meer in
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dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

Onder het thema “het 

park, gelukkig dichtbij” 

neemt de stad dit jaar deel 

aan de Dag van het park 

op zondag 29 mei. 

Dit jaarlijks terugkerend evene-
ment op initiatief van het Agent-
schap Natuur en Bos, is het ideale 
moment om een bezoekje te 
brengen aan het Ninoofse stads-
park. Een goed gevuld namiddag-
programma laat je genieten van 
het stukje park- en speelgroen in 
het centrum van de stad. Workshop Starten met 

een vierkantemetertuin 

Wie weinig plaats heeft voor een 
echte moestuin, kan door het 
kweken van groenten in bak of 
pot toch nog op een eenvoudige 
manier zelf smakelijke groenten 
en kruiden kweken. Afspraak aan 
de centrale dreef in het stadspark.

> Van 13 uur tot 15 uur.

Wandeling met natuurgids

Wouter Mertens begeleidt je naar 
het geboortebos en de omlig-
gende natuur in de Venebroeken. 
Afspraak aan de ingang van 
jeugdcentrum De Kuip. 

> Van 13 uur tot 15.30 uur

Popup Parkbib

Onder het motto 'lezen in  
’t groen' kan je een leuk boek 
uit de popup parkbib nemen en 
rustig op een bankje beginnen 
lezen.

> Om 13.30 uur

Workshop Ecopercussie

Gezinsactiviteit waarbij je met al-
lerlei materialen trommels maakt. 
Op de graszone naast de centrale 
dreef in het stadspark. 

> Van 14.30 uur tot 16 uur 

Luisterinstallatie  
Boom tevreden

Verschillende spannende en 
intrigerende verhalen, muzikale 
poëzie, ritselende bladeren en het 
geluid van de stilte. Afspraak aan 
de centrale dreef in het stadspark. 

> Van 14.30 uur tot 17.30 uur

Optreden BA1 

Enkele leden van het vroegere 
Balladeus brengen traditionele 
muziek met een evenwicht tus-
sen het instrumentale en zang. 
Dansen toegelaten! 

> Van 15 uur tot 17 uur

Doorlopend vanaf 13 uur 

•	 Parkterras	van	de	BBQ-
specialisten van “Wettels 
on Fire”. Met hun titel van 
vice-Belgisch		BBQ-kampioen	
hebben ze al bewezen dat ze 
er wat van kunnen. Tijdens 
de Dag van het Park maken 
ze het gezellig met lekkere 
BBQ-broodjes	(ook	voor	ve-
getariërs), een drankenstand 
en hun eigenbereid ijs.

•	 Veel	ravotplezier	voor	de	
kindjes door de grote speel-
tuin en een springkasteel.    

PROGRAMMA

Dag van 
het park
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10.000-
stappenClash 
VAN ZATERDAG 30 APRIL 
TOT ZATERDAG 28 MEI 

in het kader van ‘gezonde gemeente’ 

zet de stad volop in op gezond-

heidspromotie. een dagelijkse portie 

bewegen staat centraal. 

De 10.000-stappenclash past dan 

ook perfect in deze campagne. 

Doe jij mee en zorg je er mee voor 

dat ninove de overwinning behaalt?

Stappencompetitie tussen 
steden en gemeenten
De 10.000-stappenclash wil alle Ninovieters 
samen zoveel mogelijk kilometers sportend 
(stappen, lopen, fietsen…) laten afleggen. 
Ook andere steden en gemeenten doen mee. 
De stad of gemeente die na één maand de 
meeste stappen heeft gezet, is de grote win-
naar. Ze krijgen een mooie prijs én de titel van 
actiefste gemeente van Vlaanderen. Er zijn ook 
leuke prijzen te winnen voor de deelnemers.
Nog tot 29 april kan je je registreren op 
www.10000stappen.be/stappenregistratietool. 
Daar word je via één muisklik lid van de groep 
‘stad Ninove’. Geef dagelijks je stappen in, 
die je bijhoudt via een stappenteller of via de 
smartphone.

wandelen en dansen
De eerste activiteit, de Smaakzoektocht, is al 
achter de rug. De diensten sport, sociale zaken 
en toerisme organiseren in de maand mei nog 
activiteiten om het stappenaantal  
op te drijven: 

Permanente 10.000 stappenwandeling 
tijdens de maand mei 
Deze wandeling van ongeveer 7 kilometer is 
volledig uitgepijld en vertrekt aan de kerk van 
Outer. Je kan individueel of in groep wandelen, 
begeleiding is niet nodig. Draag wel goede 
stapschoenen want de wandeling gaat langs 
veldwegen.

Massa-dansevenement op zaterdag 28 mei 
Danslesgevers (waaronder ook de burgemees-
ter) leren je tussen 10 uur en 11.30 uur leuke 
dansbewegingen aan. Spreek vrienden en 
vriendinnen aan om naar het Niniaplein af te 
zakken en samen mee te dansen! Deelname 
is gratis.

Scholen en verenigingen
Ook scholen, sport- en jeugdverenigingen 
worden opgeroepen om via acties binnen de 
school of vereniging samen zoveel mogelijk 
stappen te zetten.     

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

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

Met de stedelijke geschenkbon wil 
het stadsbestuur de Ninoofse 

handelaars een steuntje in de rug geven. Je kan 
de geschenkbonnen van 5, 10, 25 of 50 euro 
kopen aan de onthaalbalie van het stadhuis 
en inruilen bij de deelnemende handelaars. Je 
krijgt een lijst van de deelnemende handelaars 
mee als je een geschenkbon aankoopt. Het 
overzicht is ook te vinden op de website van 
de stad, waar het continu wordt aangepast. 

Stickers voor handelaars
Binnenkort zal je ook een sticker zien prijken 
op de voordeur van de handelaars waar je 
kan betalen met de geschenkbon van de stad. 
Zo vind je nog makkelijker de deelnemende 
winkeliers terug!

Wil je als handelaar inschrijven in dit 
geschenkbon-systeem? Neem dan contact 
op met de dienst lokale economie. 
Deelname is gratis.

N r.
t e  b e s t e d e n  b i j  d e
N i n o o f s e  h a n d e l a a r s
( z i e  b i j g a a n d e  l i j s t
o f  o p  w w w. n i n o v e . b e )

G e s ch o n ke n  d o o r :

B o n  g e l d i g  t o t :

Stadhuis. Centrumlaan 100, 9400 Ninove
dienst lokale economie
Tel. 054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be

Geschenkbon  €5

GeschenKbon

Betaal hier 
met je

Meer in
fo

dienst lokale economie 
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66

gesChenkBOn in een nieUw kleeDJe
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Speelplein Hobbes, Appelterre Dorp 13A, 
vond extra animatoren en kan daardoor al op 
4 juli starten. 
Interesse in andere kampen en speelpleinwer-
kingen tijdens de zomervakantie? Vraag de 
vakantiebrochure bij de stadsdiensten!

REcHTzETTINg  
SpEELpLEIN HObbES

Meer in
fo

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

De jeugdraad en de jeugddienst 

dagen jongeren opnieuw uit om op 

14 mei een origineel vlot te bouwen 

en daarmee zo snel mogelijk in 

roosdaal te geraken. 

Starten doe je aan de Onderwijslaan in Ninove 
(achter De Hartjes). Dankzij de begeleiding van 
de brandweer kan de doortocht in de meest 
veilige omstandigheden gebeuren! In Roosdaal 
zelf zorgen de jeugdraad en jeugddienst van 
Roosdaal aan ‘Den dikken van Pamel’ voor een 
gezellig openluchtcafé.

Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen. Groe-
pen en alle mogelijke verenigingen (jeugd-, 
sport- en andere verenigingen) zijn welkom. 
Alle vlotten moeten gemaakt worden met 
eigen materiaal, het meest originele vlot wint 
een mooie prijs. Ook voor het vlot met de 
meeste deelnemers én de pechvogels zijn er 
prijzen. Alle deelnemers krijgen een aandenken.

Inschrijven doe je via jeugdraadninove@gmail.
com en kost 20 euro per vlot (deelname, ver-
zekering, gebruik zwemvesten en begeleiding 
door brandweer inbegrepen).     

Programma
> Zaterdag 14 mei
> 8 uur tot 11 uur: opbouw van de vlot-

ten op het grasveld achter De Hartjes 
(Onderwijslaan, Ninove).

> 11 uur tot 13 uur: te water laten van 
de vlotten 

> 13 uur: startschot vlottentocht
> 16 uur tot 17 uur: aankomst aan de 

Weerstanderskaai, Roosdaal (ter 
hoogte van het kunstwerk ‘den Dikke 
van Pamel’)

> 17 uur tot 20 uur: openluchtcafé 
jeugdraad Roosdaal met animatie

vlOttentOCht  

ilva inFOrmeert
kleine huisvuilzakken
ILvA heeft onlangs de kleine huisvuilzakken 
van 45 liter (formaat 70 x 45 cm) vervangen 
door zakken van 30 liter. Wie thuis nog zakken 
van 45 liter heeft en die nog wil blijven 
gebruiken, kan dat zonder probleem. Wil je 
je resterende zakken liever inleveren (aan 
1,20 euro per stuk) dan kan dit enkel nog in 
de kantoren van ILvA, Industrielaan 18, 
Erembodegem. Een nieuwe rol kleine huisvuil-
zakken kost 10 euro (10 zakken).

biobakjes
Voortaan kan je in het stadhuis biobakjes 
apart aankopen voor 2 euro/bakje. Een rol 
zakjes voor het biobakje kost 2 euro.

Nieuwe afvalkalender
Vorige maand kreeg elke inwoner een nieuwe 
afvalkalender van ILvA in de brievenbus. 
Heb je toch geen afvalkalender gekregen, 
neem dan contact op met ILvA of haal een 
exemplaar in het stadhuis. Je kan je afvalkalen-
der ook altijd online raadplegen op 
www.ilva.be.

Meer info? ILvA, info@ilva.be, 
053 85 85 45, www.ilva.be

HERDENKINgSpLEcHTIgHEID 
EINDE WERELDOORLOg 1940-1945
Zondag 8 mei

> 10.30 uur Eucharistieviering in de abdijkerk
> 11.10 uur Bloemenhulde door het stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen aan 

 het monument op het Kerkplein
> 11.20 uur Vertrek met de bus naar de begraafplaats in Ninove, met dodenhulde op  

 het ereperk
> 11.50 uur Bloemenhulde aan het gedenkteken van Fernand Taverne
> 12.15 uur Ontvangst en toespraak in het oud stadhuis

Toneelvoorstellingen 

ScHONE FAmILIE 
EN ScHOON gEzIN 
Academie voor muziek, woord en dans

Twee explosieve situaties waarbij de instituten 
Familie en Gezin onder vuur komen te liggen.  
De bom ontploft en de verjaardagsfeestjes 
vallen nagenoeg volledig in het water.

> Regie: Stefaan Danhieux
> Donderdag 12 mei en vrijdag 13 mei om 

20 uur, academiezaal, Parklaan 13
> Toegang: 6 euro (leerlingen academie 

gratis). Reservaties via 054 33 47 25
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dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

FILMCLub NINOFILM PRESENTEERT  

aBre lOs OJOs 
Abre los Ojos is een 

Spaanse mystery-
dramafilm uit 1997 met in de 
hoofdrollen Eduardo Noriega, 
Penélope Cruz en Fele Martínez

Vrouwenversierder César wordt 
eindelijk eens echt verliefd, en wel 
op Sofia. Nuria, César's voor-
laatste verovering, pikt dit niet 
en wil een eind aan hun beider 
leven maken door tijdens een 

autoritje keihard tegen een boom 
te knallen. César overleeft maar 
zijn gelaat is ernstig verminkt na 
de zelfmoordpoging. Hij raakt in 
een crisis maar fleurt op als Sofia 
hem alsnog haar liefde verklaart, 
maar zeker ook als hij van de 
dokters te horen krijgt dat ze zijn 
gezicht kunnen 'verfraaien'. César 
is gelukkiger dan ooit tevoren, 
maar dan blijkt de nachtmerrie 
pas echt te beginnen.     

Van 30 april tot 4 juni 
wordt deze lente weer 

extra leuk dankzij Met Belgerin-
kel naar de Winkel. Ga je dan te 
voet of met de fiets winkelen, 
dan belonen de deelnemende 
handelaars je met een Belgerin-
kel-lot met unieke code. Die code 
registreer je als klant via www.
belgerinkel.be, waarna je binnen 
de 24 uur kans maakt op een 
Belgerinkel-prijs uit de natio-
nale prijzenpot. Daarnaast kan 
je ook de loten deponeren in de 
Belgerinkel-boxen in het stadhuis, 
cc De Plomblom, zwembad 
De Kleine Dender en het oud 
stadhuis om mee te dingen naar 
de lokale prijzenpot van de stad. 
Je maakt dus tweemaal kans op 
een mooie prijs!

De lotjes krijg je bij de 
volgende handelaars:

Ninove: Amplifon Hoorcentrum 
Ingrid Lucas, Bagatal Baby & 
Junior, Balloonshop Ninove – 
Fotografie Nausikaä Asselman, 
Bloemen Marquebreuck, Bocadio 
Ninove, Brood- en banketbakkerij 
Muylaert, Carrefour Market, Club 
10, Copycenter Ninove, Dagblad-
handel De Kiosk, Dullaert-Steen-
hout, Fijnkost Van Driessche, 
Huis Jeanne, Juweliers Nach-
tergaele, Kapsalon Pilita, Kies 
keurig Vernaillen, Lucas Creativ, 
Ninoptics, Optiek Nachtergaele, 
Proef de Passie, 

Recado, Regine Bis, Traiteur Bob, 
Zakenkantoor Martens-De Kegel, 
Zelfbouwmarkt

Appelterre: Spar Appelterre

Denderwindeke: Hemerijckx 
zakenkantoor, Teaplanet

Outer: Spar Express  
De Vershoek, ’t Neerhof  
De Meersman Rony

Meerbeke: Bloemen Erica,  
Onverbloemd.      

met Belgerinkel 
naar De winkel 

Praktisch
> dinsdag 3 mei, 20 uur 

(inleiding om 19.45 uur)

> Cinema Central,  
Lavendelstraat, Ninove

> € 6 (met reductie voor 
jongeren)

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

mEI-mAAND 
IN DE 
HANDELSWIJKEN

1 MEI-MARKT

Avondmarkt en rommelmarkt 
met animatie en optredens van 
Nico Hazes, De Doorbrekers, 
Fifties Fever

> Waar? Brusselstraat,  
Burchtdam, Denderkaai,  
dr. Hemerijckxplein

> Wanneer? Zondag 1 mei  
van 14 uur tot 22 uur

> Wie? Handelswijk  
Rechteroever vzw,  
www.rechteroeverninove.be

MOEDERDAGACTIE

Gratis maquillage voor alle 
mama’s en gratis pakketje 
schoonheidsproducten

> Waar? Binnenplein Ninia 
Shopping Center

> Wanneer? Vrijdag 6 en zater-
dag 7 mei van 14 uur tot  
17 uur

> Wie? Ninia Shopping Center, 
www.niniashoppingcenter.be 
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TE GAST IN mei programma mei
CC De Plomblom
Vr 06.05.2016 / DansVoorstelling
i move / 0488 38 00 04

Za 07.05.2016 / Dansvoorstelling
i move / 0488 38 00 04 

Za 14.05.2016 / ConCert
st-Cecilia meerbeke / 054 33 24 58

Za 21.05.2016 / Dansvoorstelling
bi’Force / 0476 46 29 30

Za 28.05.2016 / DansVoorstelling 
Vandaky / 0478 80 05 61

Zo 29.05.2016 / DansVoorstelling 
Vandaky / 0478 80 05 61

De linDe
Vr 06.05.2016 / Kwis
De Kalmoes vzw / 0477 79 14 04

Zo 22.05.2016 / gitaarbeurs
guitarshow.be / 0471 24 42 67 (www.guitarshow.be)

Do 26.05.2016 / seniorennamiDDag
Dienst sociale Zaken / 054 31 32 45

WO 11.05.2016  TheaTer & WOOrd
laZarUs - KaraMaZoW

WO 18.05.2016 FILM 
tHe WaY He looKs  

dO 19.05.2016 MuzIek
orQUesta tangUeDia - georgina

dI 24.05.2016 FILM
BraBanConne

WO 25.05.2016 FaMILIevOOrsTeLLIng
tHeater tieret - rimpelwals (4+)



WO 11.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 14,00  |  reduCTIe: € 13,00  |  -26 Jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

dO 19.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 16,00  |  reduCTIe: € 15,00  |  aBO: € 12,80 of gratis

WO 18.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TOegang graTIs, reserveren aangeWezen 

karaMazOW. de gebroeders. (u kent hen 
vast, die van het boek.)
het geslacht karamazow. een vader, zijn 
zonen en hun vrouwen.
een erfenis - uiteraard - , een hoer - natuurlijk 
- en de vraag: is er leven na de dood?
geld, lust en god. Waar moet het anders 
over gaan?
dit is dostojevski. (u kent hem vast, die van 
de boeken.) een rus.
dus is er drank, zijn er diepe verlangens en 
hevige gedachten.
alles wat u ook soms hebt, maar dan groter, 
duisterder, dwazer en schoner.

Theater zoals u het nog nooit zag maar altijd 
al had willen zien.
dit is Lazarus. (u kent ons wel.) aan de 
haal met russische literatuur.
zoals we dat wel vaker doen.
Maar dit keer met de klassiekste van 
dostojewski’s klassieke romans.

“Wie dan uiteindelijk vader karamazow vermoord 
heeft? ach, het doet er niet zo toe, zeker niet 
na dat prachtige, zachte einde vol mededogen. 
niemand doet de russen zo bevlogen en 
intelligent, zo uitgepuurd en vol heldere kleur, als 
Lazarus.”  (evelyne Coussens in de Morgen, ****)

“Lazarus licht dostojevski’s misantropische 
mensbeeld uit in knap uitgebalanceerd en 
bijzonder lenig teksttheater. een kleine 2,5 uur 
knalt het gezelschap ertegenaan en het verveelt 
geen seconde.” (Charlotte de somviele in de 

standaard, ****)

“hun karamazow is af. hier kan je als 
theaterganger alleen maar een diepe buiging 
voor maken.” (het nieuwsblad, *****)

van en met: Koen De graeve, Pieter genard, 
günther lesage, ryszard turbiasz, Joris van 
den Brande, Charlotte vandermeersch

17 mei is de Internationale dag tegen 
homofobie en transfobie. de twee 
weken voorafgaand aan deze dag zijn de 
regenboogweken, waarbij de regenboogvlag 
wordt opgehangen aan het Oud stadhuis. 
hiermee wil het stadsbestuur tonen dat we 
de wereldwijde strijd tegen homofobie en 
transfobie mee ondersteunen. 

Leonardo is een blinde tiener die zich door 
zijn omgeving overbeschermd voelt. Thuis 
laat zijn moeder hem niks alleen doen en 
op school staat zijn beste vriendin giovana 

altijd klaar om hem te verdedigen. Leonardo 
droomt van een onafhankelijk leven en 
overweegt op uitwisseling te gaan. Maar dan 
komt gabriel aan, een nieuwe leerling op de 
school en een nieuwe wind door het leven 
van Leonardo. er bloeit al snel iets moois 
tussen de twee en daar is niet iedereen even 
blij mee. 

regie: Daniel ribiero
Met: ghilherme lobo, Fabio audi, tess 
amorim

Brazilië – 2014 – Drama – 96 minuten

de film wordt u gratis aangeboden door het 
stadsbestuur, maar vergeet niet je ticket 
vooraf af te halen bij CC de Plomblom

Orquesta Tanguedia is in hart en nieren een 
Belgisch ensemble, dat zich ontwikkelt in 
het centrum van de europese melting pot, 
recht in het oog van de storm. uitgepuurde 
instrumentale muziek wordt afgewisseld 
met poëtische liederen in het Frans, spaans 
en nederlands. het ensemble blijft trouw 
aan de tango en laat zich opnieuw inspire-
ren door jazz, pop, chanson, wereldmuziek 
en klassiek. Orquesta Tanguedia heeft een 
volstrekt unieke taal ontwikkeld in composi-
tie en tekst: virtuoos, dat zeker, maar altijd 
ontroerend in zijn kwetsbaarheid.

accordeonist-bandoneon-speler gwen Cresens 
is meester van de weemoed.
zangeres Karla verlie en violist Wietse 
Beels barsten van het vuur.

Contrabassist Ben Faes is de rots in de 
branding.
gitarist Bruno De groote, herkenbaar uit 
de duizend, verrijkt de muziek van fragiele 
eclectiek.
Pianist alano gruarin, schittert met zijn fijne 
lyriek en Italiaans temperament.
zes topmuzikanten met expertise in ver-
schillende genres, perfect op elkaar inge-
speeld.

Techniek: erwin samperman
Productie: Caroline lanoye
www.tanguedia.be

De pers over de vorige tournee en CD 
alfonsina:
“voor Orquesta Tanguedia is de tango een 

uitvalsbasis. Orquesta Tanguedia verwel-
komt op zijn nieuwe album de gevoeligheden 
van folk, jazz en klassieke muziek.”
“vaak was de hele band aan het feest, maar 
het was vooral mooi hoe de sound soms 
terugviel op een paar instrumenten, om 
dan geleidelijk aan te zwellen, vanuit een 
paar machtige bandoneonstoten, zoals het 
hoort.” (Peter vantyghem, de standaard, 
13/10/2011)
“Weemoed is als het ware een ambacht voor 
gwen Cresens en zijn orkest.” 
“Cresens laat zijn accordeon en bandoneon 
treuren zoals alleen hij dat kan.” (Patrick 
Poppe, gva, 18/11/11)
“de taal die deze vlaamse muzikanten (met 
roots in klassiek, jazz en folk) hanteren is 
tango en vernieuwing in één beweging. een 
fantastische klankkleur waarbij grootmees-
ter astor Piazolla goedkeurend zou glimla-
chen.” (kris verhoeven, de Bond, 18/11/11)

film

THE WAY HE LOOKS

Muziek

ORQUESTA TANGUEDIA  Georgina

Theater & woord

LAZARUS  KARAMAZOW

inleiding om 19.15 uur
in vergaderlokaal
1ste verdieping

WO 25.05.2016    14.30 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 10,00  |  reduCTIe: € 9,00  |  -12 Jaar: € 5,00  |  gezInsBOnd: € 8,00 / € 4,00

dI 24.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 6,00  |  reduCTIe: € 5,00

Film

BRABANçONNE
de vlaamse harmonie sint-Cecilia en het 
Waalse en avant zijn allebei geselecteerd 
voor de grote europese finale. Wanneer de 
solist van sint-Cecilia dood neerstort op het 
podium heeft elke, dochter van dirigent Jo-
zef, een idee om alsnog hun finale te redden: 
de fantastische trompettist hugues wegha-
len bij de Walen.
  
Brabançonne is een muzikale romantische 
komedie waarin geen middel wordt ge-
schuwd om elkaar de loef af te steken: list 
en bedrog, solo’s en duetten en ja, zelfs de 
liefde.

regisseur: vincent Bal 
scenario: vincent Bal, Pierre De Clercq 
Producent: eyeworks Film & tv Drama
Met: amaryllis Uitterlinden, arthur Dupont, 
Jos verbist, tom audenaert, Marc Peeters, 
Koen van impe, Kasper vandenberghe, 
rilke eyckermans, erika sainte, Marc 
Weiss, ivan Pecnik
 
België – 2014 - Muzikale romantische 
Komedie – 120 minuten

Opa is moe, heel erg moe. hij gaat met klei-
ne stapjes, heel kleine stapjes. en vooral 
achteruit. eten doet hij slechts een beetje, 
met heel kleine beetjes. Maar eens opa ver-
telt, vertelt hij honderduit. stoere verhalen 
over verre reizen vol grootse avonturen. 

dans, opa, dans! dans nog eenmaal de rim-
pelwals!

een voorstelling vol grote woorden voor 
kleine mensen. een voorstelling over dikke 
vrienden en magere troost. Over klein ver-
driet en groot afscheid. en over hoop, een 
hele hoop …

rIMPeLWaLs is een erg beeldende voorstel-
ling, waarbij we grote Thema’s als herinne-
ringen, afscheid, ziekte en dood op een po-
etische, speelse manier vol humor op maat 
van ons jonge doelpubliek brengen.

regie: neville tranter
spel en scenario: Joost van den Branden
Muziek: geert noppe
Poppen: Jochen lange, Patrick Maillard
decor & attributen: Pat riské
Techniek: steven Bosmans
Projecties: Wim De Baere

Familievoorstelling

THEATER TIERET  Rimpelwals (4+)



WO 11.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 14,00  |  reduCTIe: € 13,00  |  -26 Jaar: € 7,00  |  aBO: € 11,20

dO 19.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 16,00  |  reduCTIe: € 15,00  |  aBO: € 12,80 of gratis

WO 18.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TOegang graTIs, reserveren aangeWezen 

karaMazOW. de gebroeders. (u kent hen 
vast, die van het boek.)
het geslacht karamazow. een vader, zijn 
zonen en hun vrouwen.
een erfenis - uiteraard - , een hoer - natuurlijk 
- en de vraag: is er leven na de dood?
geld, lust en god. Waar moet het anders 
over gaan?
dit is dostojevski. (u kent hem vast, die van 
de boeken.) een rus.
dus is er drank, zijn er diepe verlangens en 
hevige gedachten.
alles wat u ook soms hebt, maar dan groter, 
duisterder, dwazer en schoner.

Theater zoals u het nog nooit zag maar altijd 
al had willen zien.
dit is Lazarus. (u kent ons wel.) aan de 
haal met russische literatuur.
zoals we dat wel vaker doen.
Maar dit keer met de klassiekste van 
dostojewski’s klassieke romans.

“Wie dan uiteindelijk vader karamazow vermoord 
heeft? ach, het doet er niet zo toe, zeker niet 
na dat prachtige, zachte einde vol mededogen. 
niemand doet de russen zo bevlogen en 
intelligent, zo uitgepuurd en vol heldere kleur, als 
Lazarus.”  (evelyne Coussens in de Morgen, ****)

“Lazarus licht dostojevski’s misantropische 
mensbeeld uit in knap uitgebalanceerd en 
bijzonder lenig teksttheater. een kleine 2,5 uur 
knalt het gezelschap ertegenaan en het verveelt 
geen seconde.” (Charlotte de somviele in de 

standaard, ****)

“hun karamazow is af. hier kan je als 
theaterganger alleen maar een diepe buiging 
voor maken.” (het nieuwsblad, *****)

van en met: Koen De graeve, Pieter genard, 
günther lesage, ryszard turbiasz, Joris van 
den Brande, Charlotte vandermeersch

17 mei is de Internationale dag tegen 
homofobie en transfobie. de twee 
weken voorafgaand aan deze dag zijn de 
regenboogweken, waarbij de regenboogvlag 
wordt opgehangen aan het Oud stadhuis. 
hiermee wil het stadsbestuur tonen dat we 
de wereldwijde strijd tegen homofobie en 
transfobie mee ondersteunen. 

Leonardo is een blinde tiener die zich door 
zijn omgeving overbeschermd voelt. Thuis 
laat zijn moeder hem niks alleen doen en 
op school staat zijn beste vriendin giovana 

altijd klaar om hem te verdedigen. Leonardo 
droomt van een onafhankelijk leven en 
overweegt op uitwisseling te gaan. Maar dan 
komt gabriel aan, een nieuwe leerling op de 
school en een nieuwe wind door het leven 
van Leonardo. er bloeit al snel iets moois 
tussen de twee en daar is niet iedereen even 
blij mee. 

regie: Daniel ribiero
Met: ghilherme lobo, Fabio audi, tess 
amorim

Brazilië – 2014 – Drama – 96 minuten

de film wordt u gratis aangeboden door het 
stadsbestuur, maar vergeet niet je ticket 
vooraf af te halen bij CC de Plomblom

Orquesta Tanguedia is in hart en nieren een 
Belgisch ensemble, dat zich ontwikkelt in 
het centrum van de europese melting pot, 
recht in het oog van de storm. uitgepuurde 
instrumentale muziek wordt afgewisseld 
met poëtische liederen in het Frans, spaans 
en nederlands. het ensemble blijft trouw 
aan de tango en laat zich opnieuw inspire-
ren door jazz, pop, chanson, wereldmuziek 
en klassiek. Orquesta Tanguedia heeft een 
volstrekt unieke taal ontwikkeld in composi-
tie en tekst: virtuoos, dat zeker, maar altijd 
ontroerend in zijn kwetsbaarheid.

accordeonist-bandoneon-speler gwen Cresens 
is meester van de weemoed.
zangeres Karla verlie en violist Wietse 
Beels barsten van het vuur.

Contrabassist Ben Faes is de rots in de 
branding.
gitarist Bruno De groote, herkenbaar uit 
de duizend, verrijkt de muziek van fragiele 
eclectiek.
Pianist alano gruarin, schittert met zijn fijne 
lyriek en Italiaans temperament.
zes topmuzikanten met expertise in ver-
schillende genres, perfect op elkaar inge-
speeld.

Techniek: erwin samperman
Productie: Caroline lanoye
www.tanguedia.be

De pers over de vorige tournee en CD 
alfonsina:
“voor Orquesta Tanguedia is de tango een 

uitvalsbasis. Orquesta Tanguedia verwel-
komt op zijn nieuwe album de gevoeligheden 
van folk, jazz en klassieke muziek.”
“vaak was de hele band aan het feest, maar 
het was vooral mooi hoe de sound soms 
terugviel op een paar instrumenten, om 
dan geleidelijk aan te zwellen, vanuit een 
paar machtige bandoneonstoten, zoals het 
hoort.” (Peter vantyghem, de standaard, 
13/10/2011)
“Weemoed is als het ware een ambacht voor 
gwen Cresens en zijn orkest.” 
“Cresens laat zijn accordeon en bandoneon 
treuren zoals alleen hij dat kan.” (Patrick 
Poppe, gva, 18/11/11)
“de taal die deze vlaamse muzikanten (met 
roots in klassiek, jazz en folk) hanteren is 
tango en vernieuwing in één beweging. een 
fantastische klankkleur waarbij grootmees-
ter astor Piazolla goedkeurend zou glimla-
chen.” (kris verhoeven, de Bond, 18/11/11)

film

THE WAY HE LOOKS

Muziek

ORQUESTA TANGUEDIA  Georgina

Theater & woord

LAZARUS  KARAMAZOW

inleiding om 19.15 uur
in vergaderlokaal
1ste verdieping

WO 25.05.2016    14.30 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 10,00  |  reduCTIe: € 9,00  |  -12 Jaar: € 5,00  |  gezInsBOnd: € 8,00 / € 4,00

dI 24.05.2016    20.00 uur    sChOuWBurg CC de PLOMBLOM
TICkeTs: € 6,00  |  reduCTIe: € 5,00

Film

BRABANçONNE
de vlaamse harmonie sint-Cecilia en het 
Waalse en avant zijn allebei geselecteerd 
voor de grote europese finale. Wanneer de 
solist van sint-Cecilia dood neerstort op het 
podium heeft elke, dochter van dirigent Jo-
zef, een idee om alsnog hun finale te redden: 
de fantastische trompettist hugues wegha-
len bij de Walen.
  
Brabançonne is een muzikale romantische 
komedie waarin geen middel wordt ge-
schuwd om elkaar de loef af te steken: list 
en bedrog, solo’s en duetten en ja, zelfs de 
liefde.

regisseur: vincent Bal 
scenario: vincent Bal, Pierre De Clercq 
Producent: eyeworks Film & tv Drama
Met: amaryllis Uitterlinden, arthur Dupont, 
Jos verbist, tom audenaert, Marc Peeters, 
Koen van impe, Kasper vandenberghe, 
rilke eyckermans, erika sainte, Marc 
Weiss, ivan Pecnik
 
België – 2014 - Muzikale romantische 
Komedie – 120 minuten

Opa is moe, heel erg moe. hij gaat met klei-
ne stapjes, heel kleine stapjes. en vooral 
achteruit. eten doet hij slechts een beetje, 
met heel kleine beetjes. Maar eens opa ver-
telt, vertelt hij honderduit. stoere verhalen 
over verre reizen vol grootse avonturen. 

dans, opa, dans! dans nog eenmaal de rim-
pelwals!

een voorstelling vol grote woorden voor 
kleine mensen. een voorstelling over dikke 
vrienden en magere troost. Over klein ver-
driet en groot afscheid. en over hoop, een 
hele hoop …

rIMPeLWaLs is een erg beeldende voorstel-
ling, waarbij we grote Thema’s als herinne-
ringen, afscheid, ziekte en dood op een po-
etische, speelse manier vol humor op maat 
van ons jonge doelpubliek brengen.

regie: neville tranter
spel en scenario: Joost van den Branden
Muziek: geert noppe
Poppen: Jochen lange, Patrick Maillard
decor & attributen: Pat riské
Techniek: steven Bosmans
Projecties: Wim De Baere

Familievoorstelling

THEATER TIERET  Rimpelwals (4+)
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/
SLUITINGSDAGEN
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

ONLINE TICKETING
-  Online ticketing: je kan abonnementen en tickets kopen via 

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

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsuren van de balie ter 

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

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

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

- Niet tijdig betaalde tickets worden doorverkocht.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd door het cultuurcentrum: 

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

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

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

voorstellingen in klasverband.
- Bij bepaalde voorstellingen georganiseerd door het 

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

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

cultuurcentrum
- Via overschrijvingen op IBAN-nummer  

BE11-0012-8664-1948 (na reservatie) met vermelding: 
‘Stadsbestuur Ninove-cultuurcentrum’ + reservatiecode.

- Met cultuurcheques.

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT VERWACHT
DI 07.06.2016 – aMUseMent
MiCH WalsCHaerts    Duizend man sterk

DI 21.06.2016 – FilM 
tHe HUnDreD-Foot JoUrneY
i.s.m. bib en Bibart 

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op
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ninOve FOlkt
29 APRIL TOT 1 MEI
 
Vrijdag 29 april, 20 uur tot 23 uur, spiegeltent aan de Twijnster

‘De Lange Zangtafel’ met Rufijn De Decker, Wilfrid Moonen (accordeon) & Jos De Braekeleer (vi-
ool) en voorzangers Wim Claeys, Erwin Libbrecht, Heather Grabham, Wim Van Caelenbergh, Erik 
Wille, Marieke Van Ransbeeck, Josefien Vercruysse, Eulalie Hupin en Bram Van Dijck.
Op het repertoire staan eeuwenoude ballades, drinkliederen en café-chantantliedjes. Het publiek 
kan meezingen dankzij de beschikbare tekstboekjes. Toegang: 5 euro (gratis tot en met 12 jaar). 

Zaterdag 30 april, vanaf 14 uur, verschillende locaties in het stadscentrum

Gratis concerten en workshops:

Zondag 1 mei, 11 uur tot 13 uur, spiegeltent aan de Twijnster

‘De gezongen mes’, een gratis open jamsessie waarbij iedereen mag aansluiten, zowel 
de meer als de minder geoefende muzikant. Speciaal voor Ninove Folkt: The Jockey 
Morris Men, performers uit Birmingham-Engeland. Ook niet-muzikanten zijn wel-
kom om een glas te drinken en te genieten van de muziek. 

15

Op vrijdag 27 mei is er opnieuw de Dag 
van de Buren. Nodig die dag de buren in 
jouw straat, wijk, uit voor een drankje of 
hapje én een leuke babbel! Wil je deelnemen 
met je straat of wijk? Haal dan het gratis 

publiciteitsmateriaal (affiches, uitnodigingen, 
deurhangers) bij de dienst communicatie (oud 
stadhuis, Oudstrijdersplein 6). De stad voor-
ziet ook een kleine financiële bijdrage voor de 
onthaal- en receptiekosten.     

DAg VAN DE bUREN 

Dave Munelly (concert) 14 uur Fijnproeverspodium (lovertheater cc)

Ukelele (workshop) van 14 uur tot 15.30 uur oud stadhuis, vanaf 10 jaar

Recyclage-instrumentjes maken 1 (workshop) van 14.30 uur tot 16 uur oud stadhuis, vanaf 6 jaar

Arjaun (concert) 15 uur Fijnproeverspodium (lovertheater cc)

WZWZ (concert) van 15 uur tot 18 uur diverse plekken in het centrum van Ninove

Trommelfluit (concert) van 15 uur tot 18 uur diverse plekken in het centrum van Ninove

Suskewiet (concert) 16 uur Liefhebberspodium (buitentheater aan cc)

Recyclage-instrumentjes maken 2 (workshop) van 16.30 uur tot 18 uur oud stadhuis, vanaf 6 jaar

Uskant (concert) 17 uur Liefhebberspodium (buitentheater aan cc)

Back to the Woods (concert) 17.30 uur Spiegeltent aan de Twijnster

Ba1 (concert) 18.30 uur Spiegeltent aan de Twijnster

Gooikestra (concert) 20.30 uur Spiegeltent aan de Twijnster

tentOOnstellingen 
IN OuD STADhuIS

NINOVE FOLKT

Vrijdag 29 april
20u 

De Lange Zangtafel
Spiegeltent aan de Twijnster, 

Graanmarkt, Ninove

Zaterdag 30 april
14u tot 22u 

Gratis concerten
Folkbal

Workshops
Diverse locaties in het centrum van Ninove

Zondag 1 mei
11u  Gezongen Mes XL

Spiegeltent aan de Twijnster, Graanmarkt, Ninove

Feest
van de

Folk

van 29 april
tot 8 mei

Volledig programma op

www.feestvandefolk.be
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22 april tot 16 mei - Feest van de Folk tentoonstelling
Oud Stadhuis, Oudstrijdersplein, Ninove

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be 
054 31 32 25

> Tentoonstelling ‘Feest van de Folk’,  
22 april - 16 mei

> Tentoonstelling ‘Café De Welkom’,  
oud stadhuis in kader van Erfgoeddag,  
24 april - 16 mei

Openingsuren: 
> Op weekdagen, tijdens de openingsuren 

van het oud stadhuis
> Op zaterdag en zondag van 14 uur tot  

17 uur. 
> Zaterdag 30 april en zondag 1 mei van  

10 uur tot 18 uur      



16 Ninovenr. 5    •    mei 2016
in

fo

De gemeenteraad keurde het klimaatactieplan van de stad goed. met dat plan 

worden de krijtlijnen uitgetekend voor de vermindering van de CO
2
-uitstoot 

van de stad met 20% tegen 2020.

klimaataCtieplan

CO
2
-neutraal

Met het klimaatactieplan wordt 
het engagement dat de stad 
met de ondertekening van het 
burgemeesterconvenant aanging 
concreet. Het plan vormt een 
realistisch traject om tot een 
verminderde uitstoot te komen. 
Een van de meest opvallende 
actiepunten is het streefdoel om 
het nieuwe industrieterrein Ter 
Groeninge aan de Expresweg in 
Ninove CO

2
-neutraal te maken. 

De praktijk wijst uit dat dit zeker 
haalbaar is, want het nieuwe 
industrieterrein in Erembode-
gem wordt volgens dit principe 
gerealiseerd. Mocht de stad die 

doelstelling niet halen dan wordt 
dit gecompenseerd door de rea-
lisatie van extra vermogen inzake 
windenergie.

bedrijfswereld
Het klimaatactieplan focust in 
aanzienlijke mate op de bedrijfs-
wereld. De dienst lokale econo-
mie zet zich achter een project 
waarbij bedrijven energiescans 
aangeboden krijgen, met de 
verbintenis dat maatregelen met 
een redelijke terugverdientijd ook 
effectief uitgevoerd worden. De 
interesse van de bedrijfswereld 
is bijzonder groot. Na personeel 
komt energie als grootste be-

drijfskost en energiebesparende 
maatregelen vormen bovendien 
een zekere investering.

Particulieren
Belangrijkste aandachtspunt 
zijn de particuliere 
woningen waar de 
grootste CO

2
-vermindering 

gerealiseerd kan worden. Er zijn 
mogelijkheden in de thermogra-
fische luchtfoto die van de stad 
gemaakt zal worden. Op basis 
van die foto kan je gericht men-
sen aanmoedigen om hun dak te 
isoleren, wat een forse 

besparing in CO
2
 en in stookkos-

ten betekent.

Het plan houdt ook de komst in 
van vier windturbines op Ninoofs 
grondgebied. Zonder de realisatie 
van die turbines haalt de stad 
anders nooit haar doelstelling. De 
locatie van die turbines zal op ba-
sis van een onafhankelijke studie 
gebeuren, om de meest optimale 
plaatsing te garanderen.     

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67
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SLuIT jE huIS, APPARTEMENT 
OF bEDRIjF AAN 

Op De ZOn!

klimaatgezond 
Oost-Vlaanderen
De Provincie wil de uitstoot 
van broeikasgassen drastisch 
terugdringen en tegen 2050 
klimaatneutraal zijn. Ze doet dit 
o.a. door maximaal in te zetten 
op energiebesparing en productie 
van hernieuwbare energie.
Ook de stad ondersteunt dit 
initiatief. De gemeenteraad keurde 
het duurzaam energieactieplan 
(in het kader van het Europese 
Burgemeestersconvenant) goed 
en engageerde zich hierbij om de 
CO

2
-uitstoot met minstens 

20 procent te verminderen tegen 
2020 (ten opzichte van 2011). (Zie 
hierboven).

hoe werkt de 
groepsaankoop?
>  Inschrijven kan gratis en vrijblij-

vend tot en met 23 mei.
>  Veiling op 24 mei. Enkel 

leveranciers die het kwalifica-
tieproces met positief resultaat 
hebben doorlopen, mogen 
deelnemen aan de veiling en 
hun scherpste prijs bieden. 

>  Vanaf 6 juni ontvang je een 
persoonlijk voorstel op basis 
van je inschrijvingsgegevens 
met een indicatie van jouw 
rendement. 

>  Vind je het aanbod interes-
sant? Alleen dan accepteer je 
het persoonlijk voorstel, vóór 8 
juli. 

>  Installatie: je gegevens worden 
doorgestuurd naar de win-
nende leverancier. Na een 
inspectie van je dak, zal het 
zonnepanelensysteem geïnstal-
leerd worden. Streefdatum om 
alle installaties af te ronden: 

 1 februari 2017.

wie kan  
deelnemen?
Alle inwoners van Oost-
Vlaanderen die eigenaar 
zijn van het dak, of 
huurders die expliciete 
toestemming hebben 

van de eigenaar, kunnen deel-
nemen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met een maximum 
geïnstalleerd vermogen van 10 
kWp (dit komt overeen met 
ongeveer 40 zonnepanelen). Ook 
als kleine of middelgrote onder-
neming (KMO) of vereniging van 
mede-eigenaars (VME) kan je je 
inschrijven.     

als inwoner van Oost-vlaanderen kan je tot 23 mei gratis 

en vrijblijvend inschrijven voor de groepsaankoop zonne-

panelen van de provincie Oost-vlaanderen (in samenwer-

king met de stad ninove). neem deel, bespaar op je ener-

giekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.

Meer info? www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be, tel. gratis 0800 26 803 
(werkdagen van 9 uur tot 17 uur).
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Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

Een herstel- en  
ontwikkelingsplan
Trage wegen zijn heel belangrijk. 
Toch zijn er in de loop der jaren 
vele verdwenen of in onbruik 
geraakt. Ninove werkt daarom 
samen met Trage Wegen vzw en 
vrijwilligers aan een herstel- en 
ontwikkelingsplan.  Alle (!) trage 
wegen in Ninove werden in het 
voorbije jaar geïnventariseerd. 
Deze inventaris vormt de basis 
om nu op zoek te gaan naar het 
belang, kansen en knelpunten 
van elk pad. Wie gebruikt ze, en 
waarom? Welke wegen moeten 
zeker blijven bestaan of opnieuw 
toegankelijk worden gemaakt? 
Hoe kunnen we ze optimaal 
gebruiken of herstellen (bankje, 
wegwijzers, snoeien, bedding, …)?
Voor Nederhasselt, Aspe-

lare, Voorde, Denderwindeke 
en Lieferinge werd al een plan 
opgemaakt. In mei en juni komen 
de andere dorpen aan de beurt. 

jouw mening telt!  
De stad nodigt alle inwoners van 
Outer, Ninove, Okegem, Appelter-
re-Eichem, Pollare en Meerbeke uit 
om een mening te geven over het 
bestaande trage wegennetwerk en 
de toekomst mee uit te tekenen. 
De ideeën en suggesties van de 
gebruikers zelf zijn immers de sleu-
tel tot een succesvol herstel- en 
ontwikkelingsplan. Prik je favoriete 
trage trekpleister, teken knelpunten 
of je route op één van de reuzen-
kaarten. De kaarten hangen vanaf 
11 mei in de scholen, bib, bij de 
lokale handel, rusthuizen, … 

teken De tOekOmst 
van De trage wegen 
in ninOve mee Uit

een bospad, kerkwegel, veldweg of doorsteekje in een 

nieuwe wijk. het zijn allemaal voorbeelden van trage 

wegen, paden voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer 

waar auto’s niet doorkunnen. Fietsers, wandelaars en 

ruiters genieten er van de rust en natuur. voor kinderen 

zijn ze een veilige weg naar de school of jeugdbeweging. 

Boeren en tuinders gebruiken ze als pad naar de akkers 

en weiden.  

MAP-it sessies praktisch
> Do 19 mei, 20 uur - 22 uur, 
 buurthuis Pollare, Hoogstraat 2-4, Pollare
> Do 26 mei, 20 uur - 22 uur, 
 buurthuis ‘t Kouterken, Kouterbaan 34, Okegem
> Do 2 juni, 20 uur - 22 uur, 
 gemeentelijke basisschool, Appelterre-Dorp 13 A, Appelterre-Eichem
> Do 9 juni, 20 uur - 22 uur, 
 jeugdhuis Het Uur, Halsesteenweg 53, Meerbeke
> Do 16 juni, 20 uur - 22 uur, 
 buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102, Outer
> Do 23 juni, 20 uur - 22 uur, 
 oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove

aDreswiJZiging en viervOeters
elke hond die verkocht wordt, zowel door een particulier als kweker, 

moet gechipt en geregistreerd zijn. wie een hond verkoopt, moet die 

laten registreren op naam van de nieuwe eigenaar. een niet-gechipte 

en/of niet-geregistreerde hond verkopen is strafbaar.

Wie kan een hond chippen 
en registreren?

Alleen de dierenarts mag een 
chip inplanten en de hond regis-
treren. Als bewijs van registratie 
ontvang je een paspoort en stic-
kers met je gegevens en die van 
je hond. Je krijgt ook een fiche 
waarmee je zelf wijzigingen kan 
doorgeven aan de databank als je 
verhuist, of als de hond verandert 
van eigenaar of sterft.

Adreswijziging en  
viervoeters?

Wanneer je van adres verandert, 
is het dus belangrijk om ook voor 
je trouwe viervoeter de adreswij-
ziging in orde te brengen. Het be-
spaart veel verdriet wanneer de 
dieren in hun nieuwe omgeving 
verloren zouden lopen.
Geef het nieuwe adres van 
je hond door via het kaartje 
‘Aanvraag voor verandering van 

verantwoordelijke of adresveran-
dering - Aangifte van overlijden’, 
dat bij het hondenpaspoort zit. 
Dit kaartje met de nieuwe gege-
vens moet opgestuurd worden 
naar DogID. 

Ook wanneer je hond van baasje 
verandert, moeten de contact-
gegevens worden aangepast. De 
oude verantwoordelijke stuurt 
dan de kaart met de contactge-

gevens van de nieuwe eigenaar 
terug naar DogID.

Na twee weken kan je zelf op 
de website van DogID controle-
ren of de gegevens correct zijn 
aangepast.     

Meer info? 
www.lne.be/dierenwelzijn 
en www.dogid.be 

MAP-it sessies
Er wordt een MAP-it sessie geor-
ganiseerd in elk dorp. Een MAP-it 
sessie is een fijne en eenvoudige 
manier om in groep na te denken 
over de trage wegen in de buurt. 
Je buigt je letterlijk over de kaart, 
duidt met stickers aan wat goed 
en minder goed is, en droomt 
over nieuwe mogelijkheden.     
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De stedelijke begraafplaats van 
Ninove is een krachtig ontwerp van 

architect Eugene De Witte (1914-2002) uit 
midden 20ste eeuw. Hij tekende het grond-
plan, de toegangspartij, het centrale oorlogs-
monument, de banken en groenaanleg.   
Aan weerszijden van de hoger gelegen hoofd-
laan zijn perken aangebracht, te bereiken langs 
trappen in breuksteen. De perken met vergun-
ningen vormen een uitzonderlijk intact geheel 
van kwalitatief hoogstaande graftekens uit de 
jaren 1950 tot 1970, realisaties van de beste 
ateliers uit Ninove, Brussel en Gent. Er werden 
ook interessante graftekens overgebracht van 
het oude kerkhof. Er is een ruim kinderperk 
voorzien en een breed uitgewerkt heldenperk 

met oorlogsmonument en groot kruis, waar 
doden rusten van WOII. Daarachter kregen 
695 oud-strijders een rustplaats, ieder graf 
heeft daar een persoonlijk, niet-uniform graf-
teken. Sfeerbepalend voor deze begraafplaats 
zijn de cipressen die het geheel omgeven. 

Boeiende verhalen zijn hier te rapen, van 
oud-strijders, eigenaars van luciferfabrieken, 
brouwerijen. Van bijzondere familierelaties 
zoals die van de broers Karel en Jules Birmant, 
in hetzelfde graf begraven. De ene steenhou-
wer, de andere architect. Al dan niet samen 
voerden ze ook funeraire opdrachten uit. 

Anne-Mie Havermans voerde funerair onder-
zoek in opdracht van de stad. In het kader van 
de Week van de Begraafplaatsen leidt zij je op 
zaterdag 28 mei gedurende 2 uur rond op 
het kerkhof van Ninove. 
Deelname is gratis, wel verplicht vooraf 
inschrijven vóór 20 mei via cultuur@ninove.be.
Start om 14.30 uur, aan de ingang van het 
kerkhof aan de Denderhoutembaan.     

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

week van De 
BegraaFplaatsen 
RONDLEIDING OP hET kERkhOF VAN NINOVE

De federale regering heeft met haar 
spreidingsplan 16 extra vluchte-

lingen toegewezen aan Ninove. Het OCMW 
neemt nu al de nodige maatregelen om die 
mensen goed op te vangen. De sociale dienst 
van het OCMW zorgt voor professionele 
begeleiding. Daarnaast starten ze ook met een 
buddy-project. 

De sociale dienst zal er onder meer voor 
zorgen dat de nieuwkomers worden onderge-
bracht in een bescheiden woning of apparte-
ment en zal hen een leefgeld uitkeren om eten 

te kopen. Dit leefgeld bedraagt maximaal 
9 euro per persoon per dag of zo’n 270 euro 
per persoon per maand.

De OCMW-raad besliste ook om naast die 
professionele begeleiding een buddy-project 
op te starten. Daarbij zullen ze met een aantal 
Ninoofse vrijwilligers de nieuwkomers wegwijs 
maken in de stad, hen een stuk begeleiden in 
het dagelijks leven en hen ook ondersteunen 
bij het oefenen van de Nederlandse taal. Zo 
bouwen die mensen een netwerk uit, wordt de 
verbondenheid bevorderd met de Ninovieters 

en kunnen ze zich ook sneller integreren in Nin-
ove. Een aantal vrijwilligers heeft zich al spontaan 
aangemeld om als ‘buddy’ te fungeren.
 
Wil je meer weten over het buddy-project, 
neem dan contact op met An Janssens in het 
OCMW Ninove.

Meer info? 
OCMW Ninove, 
an.janssens@ocmw.ninove.be of 
054 51 53 54.      

NINOVE START 

BUDDy-prOJeCt vOOr nieUwkOmers

© Annemie Havermans
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kind en Gezin 
Vlak na de geboorte komt een verpleegster 
van Kind en Gezin in het ziekenhuis kennisma-
ken. Zij legt je uit waarvoor je bij hen terecht 
kan. Meer informatie vind je ook op 
www.kindengezin.be. Wil je een afspraak 
maken? Bel naar de Kind en Gezin-lijn: 
078 150 100. Dat kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8 uur en 20 uur. Via de website 
kan je gratis contact opnemen. 

kraamhulp 
Tijdens en na je zwangerschap komt er heel 
wat op je af. Dit kan voor stress en spanning 
zorgen. Ook als alles goed verloopt, is het 
belangrijk dat je thuis genoeg rust en optimaal 

geniet van de periode na de bevalling. Een 
kraamverzorgster kan hierbij een grote steun 
zijn. Zij helpt je om je baby en eventueel je an-
dere kinderen te verzorgen. Ze kan je ook bij-
staan in het huishouden: ze helpt met koken, 
wassen, … Hoeveel je moet betalen, hangt af 
van je inkomen en de grootte van je gezin. Als 
je weinig verdient en veel kinderen hebt, moet 
je minder betalen voor kraamhulp. 

Tip bij kraamhulp

Vraag zeker aan je ziekenfonds of je recht 
hebt op korting. Heb je een hospitalisatie-
verzekering? Ook dan betaal je misschien 
minder.     

hUlp na De geBOOrte 
huIS VAN hET kIND INFORMEERT

Gemiddeld 70 % van de bevolking 
heeft ooit in zijn leven bloed nodig. 

Omdat bloed geven maar pas mag vanaf 18 
jaar, kwam het Rode Kruis met het idee om 
de kinderen te sensibiliseren met het project 
‘school/kinderdagverblijf met een hart’. 

’t Kadeeken sprong graag mee op de kar en 
ging de uitdaging ‘een kinderdagverblijf met 
een hart’ aan. Om dit label te halen moest 
’t Kadeeken slagen in drie opdrachten:

> de kinderopvang (en ook de kinderen en de 
kinderbegeleiders) helemaal rood kleuren

> iedereen moest het liedje ‘Bloed geven doet 
leven’ uit het hoofd kennen

> er moesten minstens 100 namen van 
nieuwe bloedgevers verzameld  
worden

De afgelopen maand werden maar liefst 134 
bloeddonoren verzameld onder de familieleden 
en kennissen van de kinderen! De plaat ‘Bloed 
geven doet leven’ werd grijs gedraaid en geoe-
fend, zodat alle kinderen uit volle borst konden 
meezingen met het liedje. De kindjes konden 
zich tijdens de knutselmomenten uitleven rond 
het thema rood. Zo toverden ze met alle knut-
selwerkjes het hele Kadeeken in het rood (rode 
slingers, rode bloemen, hoedjes, rode loper…).

Als beloning voor zoveel inspanning zorgde 
het Rode Kruis voor een verrassingsoptreden 
van Wim Soutaer! Hij sloot op woensdag 6 
april de voormiddag af met een erg geslaagd 
miniconcert in ’t Kadeeken. De kinderen en 
het personeel gingen volledig uit de bol!     

’t kaDeeken, een iBO met een hart

Meer in
fo

Huis van het Kind
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be  
054 31 32 45

Meer in
fo

't Kadeeken
ibo@ninove.be
054 34 23 02

gAAT JE KINDJE VOOR 
HET EERST NAAR ScHOOL?
Infosessies Kleuterparticipatie

Gaat je kleuter volgend schooljaar voor het 
eerst naar school of startte hij/zij dit schooljaar 
in de eerste kleuterklas? Dan heb je misschien 
heel wat vragen? Tijdens twee bijeenkomsten 
in ’t Kadeeken komen verschillende onder-
werpen aan bod: welke zijn leuke spelletjes 
voor kleuters van deze leeftijd, hoe zit het met 
de taalontwikkeling, wat is het belang van 
kleuteronderwijs,… ? Je krijgt informatie, maar 
kan er ook terecht met je eigen vragen. 

Sessies

> Sessie 1: vrijdag 13 mei, 13 uur – 15 uur: 
spel, speelgoed en taalontwikkeling

> Sessie 2: woensdag 18 mei, 9 uur tot  
12 uur: het belang van kleuteronderwijs en 
zindelijkheid.

Beide sessies gaan door in IBO ’t Kadeeken, 
Parklaan 13A, Ninove. De kindjes en hun 
jongere broertjes en zusjes kunnen terecht in de 
kinderopvang. Deelname is gratis, na afloop van 
elke sessie is er voor elk kind een cadeautje.

Inschrijven of meer info? 

OCMW Ninove, 
dorien.stevens@ocmw.ninove.be,  0470 31 75 83
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29 april-1 mei 
Ninove Folkt

> Programma: zie p15

Tot 16 mei 
Tentoonstellingen in  
het oud stadhuis:  
‘Feest van de Folk’ en 
'Café De Welkom’

> Programma: zie p15

1 mei 
Avondmarkt

> Wat? Standen marktkramers 
en randanimatie

> Waar? Brusselstraat,  
Burchtdam, Denderkaai,  
dr. Hemerijckxplein

> Uur? Van 14 uur tot 22 uur
> Wie? Vzw Rechteroever i.s.m. 

marktkramersvereniging  
‘De Vlaamse Ardennen’

3 mei 
Film Abre los Ojos 

> Wat? Film van Alejandro 
Amenábar

> Waar? Cinema Central,  
Lavendelstraat, Ninove

> Uur? 20 uur  
(inleiding 19.45 uur)

> Wie? Filmclub Ninofilm

5 mei 
Ronde van Schoonderhage 

> Wat? Wegtochten van 25, 50 
en 80 km, MTB-tochten van  
30 en 50 km, wandeltochten 
van 6 of 10 km. 

> Waar? Café de Zwarte Flesch, 
Schuitstraat 14-16, Pollare

> Uur? Van 7.30 uur tot 15 uur
> Wie? Vzw Schoonderhage, 

Ninove Cycling Team,  
Winnikse Bikers

6 en 7 mei  
Moederdagactie

> Wat? Gratis maquillage voor 
alle mama’s en gratis pakketje 
schoonheidsproducten

> Waar? Binnenplein Ninia 
Shopping Center

> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Ninia Shopping Center

7 mei 
Gezelschapsspellenavond 
Kierewiet

> Wat? Gezelschapsspellen voor 
volwassenen 

> Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 28, Okegem

> Uur? 20 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

7 mei  (VOLZET) 
Boottochten Dender

> Wat? Deze zomer kan je de 
boot op om de mooie Dender 
te verkennen tot in  
Geraardsbergen. Enkel met 
voorinschrijving.

> Waar? Pollare Zwarte Flesch, 
Schuitstraat zn, Pollare

> Uur? Van 9.45 uur tot 17uur
> Wie? Dienst toerisme

8 mei 
Herdenkingsplechtigheid 
WO II

> Wat? Eucharistieviering en 
bloemenhulde

> Waar? Abdijkerk, Ninove
> Uur? 10.30 uur
> Wie? Dienst evenementen

8 mei 
Landschapswandeling in 
Voorde en Aspelare

> Wat? Tijdens deze wandeling 
maak je kennis met het rustige 
en groene landschap op de 
rand van de Vlaamse Ardennen.

> Waar? Vroegere standplaats 
molen Voorde, Kleine  
Molenweg, Voorde

> Uur? 14 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

10 mei 
Helpende Handen

> Wat? Tragikomedie met het 
thema 'burnout' bij zorgver-
strekkers, hulpverleners en of 
mantelzorgers. Aansluitend 
debat. 

> Waar? Trefpunt Winnik, Bok-
kendries 9, Denderwindeke

> Uur? 19 uur
> Wie? SEL Ninove/Geraardsber-

gen

11 mei 
Soepcafé

> Wat? In het Soepcafé koken 
vrijwilligers een vegetarische 
maaltijd, bereid met voedsel-
overschotten. In ruil voor het 
lekkere eten betaal je een vrij-
willige bijdrage. Het Soepcafé 
wil zo ook Ninovieters dichter 
bij elkaar brengen.

> Waar? Praatcafé ’t Contact, 
Oude Kaai 11, Ninove

> Uur? 18.30 uur
> Wie? Teledienst Ninove
 
11 en 12 mei 
Avondje uit met andere 
singles

> Wat? Snelle, leuke en veilige 
manier om heel wat vrijgezel-
len te ontmoeten op 1 plek. 

> Waar? Café Roosevelt, Oud-
strijdersplein 13, Ninove

> Uur? Van 19.30 uur tot  
22.30 uur  

> Wie? SmartVibes

12 en 13 mei 
Schone Familie -  
Schoon Gezin

> Wat? Toneelvoorstelling door 
de leerlingen Woord van de 
Academie Muziek, Woord en 
Dans Ninove. In een regie van 
Stef Danhieux

> Waar? Academiezaal,  
Parklaan 13, Ninove

> Uur? Telkens om 20 uur
> Wie? Academie Muziek, 

Woord en Dans

13 mei 
Infosessie  
kleuterparticipatie

> Wat? Krijg antwoord op 
vragen als ‘Welke zijn leuke 
spelletjes voor kleuters van de 
eerste kleuterklas. Hoe zit het 
met de taalontwikkeling?  
Wat is het belang van kleuter-
onderwijs,…’

> Waar? IBO ’t Kadeeken, 
Parklaan 13A, Ninove

> Uur? Telkens om 20 uur. Ook 
op 18 mei.

> Wie? OCMW Ninove

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

Wil je jouw activiteit 
ook in deze UiTka-

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

Staat het UiTPAS-logo bij 
een activiteit? Dan kan je 
daar een punt sparen!

Staat het logo van Vlieg bij 
een activiteit? Dan is dit 
een activiteit voor kinde-
ren (-12 jaar) 

Meer in
fo

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86 

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be
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14 mei 
Ninomundo

> Wat? Multicultureel feest met 
workshops, muziekoptredens, 
culinaire markt,…

> Waar? Niniaplein, Centrum-
laan, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 22 uur
> Wie? Dienst integratie

14 mei 
Vlottentocht

> Wat? Bouw zelf een vlot en 
vaar de Dender af van Ninove 
naar Roosdaal

> Waar? Start: Onderwijslaan 
Ninove (achter De Hartjes)

 Aankomst: Roosdaal
> Uur? 8 uur (bouw vlot),  

11 uur - 13 uur (start vlotten-
tocht), 17 uur (openluchtcafé 
Roosdaal)

> Wie? Jeugddienst en Jeugdraad

15 mei - Kermis Ninove

15 mei 
Bloemen-, tuin- en biomarkt

> Wat? Markt met eenjarige en 
meerjarige bloeiende planten, 
kruiden, groenten- en fruit-
planten

> Waar? Dr. Hemerijckxplein, 
Ninove

> Uur? Van 8 uur tot 12.30 uur
> Wie? Dienst leefmilieu

15 mei 
Pinksterwandeling rond 
abdijverleden

> Wat? De gids loodst je op deze 
wandeling langs vergeten en 
ongekende overblijfselen van de 
eens invloedrijke Norbertijnerabdij.

> Waar? Kerkplein aan de abdij-
kerk, Ninove

> Uur? Van 14 uur tot 16 uur
> Wie? Dienst toerisme

17 mei  
Crea-café

> Wat? Crea-avond. Maak het 
onderwerp van de maand of 
breng je eigen werkje mee.

> Waar? Parochiehuis, Berlindis-
straat 7, Meerbeke

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur 
> Wie? Femma Meerbeke

17 mei 
Sportelen@C    (VOLZET)

> Wat? Sportdag voor senioren 
aan zee

> Waar? Nieuwpoort
> Uur? Vertrek om 8 uur
> Wie? Sportdienst

18 mei 
Infosessie  
kleuterparticipatie

> Programma: zie 13 mei

22 mei 
33ste Dwars Door Ninove 

> Wat? Jogging door centrum 
van Ninove. Naast kinderlopen 
ook 5, 10 en 15 km.

> Waar? Start en aankomst 
op de atletiekpiste Ninove, 
Parklaan (parking sporthal), 
Ninove

> Uur? Van 14.15 uur tot 17 uur
> Wie? Atletiekclub VITA

22 mei 
Wijkkermis Herlinckhove

> Wat? Wijkkermis Herlinck-
hove : gezellig samenzijn met 
dansorkest "De Doorbrekers"

> Waar? Herlinckhove,  
Vijversweg 2, Outer

> Uur? Van 14 uur tot 20 uur
> Wie? Wijkcomité Herlinckhove

22 mei 
Gitaarbeurs Guitarshow.be

> Wat? Gezellige gitaarbeurs 
waar gitaarvrienden van 
alle leeftijden elkaar kunnen 
ontmoeten om hun passie te 
delen. Met gitaarbouwers en 
gitaarshops. Nieuw, vintage en 
2dehands. 

> Waar? Trefcentrum De Linde, 
Gemeentehuisstraat 42,  
Meerbeke

> Uur? Van 13 uur tot 18.30 uur
> Wie? Matt Fisher, gitaarshow.be

25 mei 
Soepcafé

> Meer info? Zie 11 mei

26 mei 
Seniorennamiddag 

> Wat? Seniorennamiddag met 
optreden van de band ‘De 
helaasheid der zingen’. 

> Waar? De Linde, Gemeente-
huisstraat 42, Meerbeke

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst sociale zaken

27 mei 
Dag van de Buren

> Wat? Nodig je buren uit voor 
een gezellige babbel, een hapje 
en drankje, ...

> Meer info: zie p. 15

27 mei tot 8 oktober 
Endless TIME, 
Endless Flow

> Wat? Expo, lezingen, concer-
ten en theater met werk van 
curator/kunstenaar Hilde Nijs 
en vrienden.  
Vernissage op 27 mei om  
20 uur met lezing door me-
disch filosoof Ignaas Devisch 
(Ugent) en concert met 
componist-pianist Maarten 
Van Ingelgem. Reservatie: 
dekantfabriek00@gmail.com 

> Waar? De Kantfabriek,  
Burchtdam 4, Ninove

> Uur? Expo open elke donder-
dag, zaterdag en zondag van 
15 uur tot 18 uur.

> Wie? Hilde Nijs,  
www.hildenijs.nl

28 mei 
Rondleiding op de  
Ninoofse begraafplaats

> Wat? Ontdek tijdens een ge-
gidste wandeling de geschiede-
nis van de stedelijke begraaf-
plaats. Inschrijven verplicht

> Waar? Begraafplaats Ninove, 
ingang Denderhoutembaan

> Uur? 14.30 uur
> Wie? Dienst cultuur

28 mei 
Groot tuinfeest

> Wat? ‘Tuinfeest’ in de stede-
lijke kleuterschool Parklaan 
met een hapje en een drankje

> Waar? Kleuterschool Parklaan, 
Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Stedelijke kleuterschool 

Parklaan, Ninove

28 mei 
Massa dansevenement

> Wat? Dansen in het kader 
van de 10.000- stappenclash. 
Danslesgevers leren je leuke 
dansbewegingen aan.

> Waar? Niniaplein, Centrum-
laan, Ninove

> Uur? Van 10 uur tot 11.30 uur
> Wie? Sportdienst en dienst 

sociale zaken

29 mei 
Dag van het Park

> Wat? Workshops, wandeling, 
optredens, ... n.a.v. Dag van het Park

> Waar? Stadspark
> Uur? Van 13 uur tot 17 uur
> Wie? Dienst leefmilieu

29 mei 
2e Garageverkoop

> Wat? Garageverkoop in 
Appelterre-Eichem

> Waar? Appelterre-Eichem
> Uur? Van 10 uur tot 16.30 uur
> Wie? KWB Appelterre-Eichem

29 mei - Kermis Meerbeke

29 mei 
3th Old Skool Bike Day

> Wat? Bike Day voor alle 
motoren, met verkoop- en 
eetstandjes en live optreden 
van Scream

> Waar? PekenSaloon, Boven-
hoekstraat 2, Outer

> Uur? Van 14 uur tot 20 uur
> Wie? Pekenrock

31 mei 
Cursus koken

> Wat? Koken in groepjes, onder 
begeleiding van een lesgeefster.

> Waar? Parochiehuis,  
Berlindisstraat 7, Meerbeke

> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Femma Meerbeke

DENDER

in Ninove

in Ninove
UitkalenDer
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Van jong naar

50 jaar huwelijk

60 jaar huwelijk
Willy Boeykens, 

geboren op 17 november 1934,
met Marie-Louise Nieuwborg, 

geboren op 7 januari 1934.
Gehuwd in Denderwindeke op 17 mei 1956.

Wonend in Denderwindeke.

70 jaar huwelijk
Frans Van de Perre, 

geboren op 4 januari 1923,
met Maria De Strooper, 
geboren op 29 mei 1925.

Gehuwd in Okegem op 10 mei 1946.
Wonend in Ninove.

Rene De Winne, 
geboren op 12 augustus 1944,

met Lydia Verbeirens, 
geboren op 15 oktober 1947.

Gehuwd in Nederhasselt 
op 20 mei 1966.

Wonend in Outer.

Eric Van Der Schueren, 
geboren op 7 december 1946,

met Francine Clement, 
geboren op 10 februari 1948.

Gehuwd in Meerbeke 
op 27 mei 1966.

Wonend in Ninove.

Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000 

(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur (zowel tijdens de 
week als in het weekend) is voor iedereen raadpleegbaar op de 
wachtkaarten bij de individuele apotheken, via www.apotheek.
be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen 22 uur en 9 uur, wordt 
niet geafficheerd. Om die te kennen, moet je bellen naar het 
nummer 0903 99 000.

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met een telefonist. Zodra 
je je locatie doorgeeft, zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.

Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Ninove, 
Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

Tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:    0903 39 969 
> zaterdag 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst (regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:    053 70 90 95
> zaterdag 14.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 12.00 uur

Wachtdiensten

TOTALE uITVERKOOP VANAF 14 MEI WEGENS 
STOPZETTING VAN DE ZAAK

Couture Lieve  -  Markstraat 10, 9400 Ninove

Tel 054 33 22 79

HULp NODIg bIJ HET INVULLEN 
VAN DE bELASTINgAANgIFTE 2016?

De belastingambtenaren staan klaar om je te helpen!

De controle Personenbelasting Ninove is op 8 oktober 2015 verhuisd 
naar Aalst (A. Sierensstraat 16 bus 1). Dit betekent dat je als inwoner van 
Ninove niet meer in de kantoren op de Bevrijdingslaan in Ninove terecht 
kan voor het invullen van je aangifte van de personenbelasting.
De FOD Financiën en het stadsbestuur organiseren daarom tijdens de 
maand mei twee zitdagen in het stadhuis (Centrumlaan 100). Je kan er 
hulp krijgen bij het invullen van je belastingaangifte.

Wanneer?

> Donderdag 26 mei van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 18 uur
> Vrijdag 27 mei van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 18 uur

Vergeet zeker het volgende niet:

> Je identiteitskaart of de papieren aangifte die je ontvangen hebt. 
> Loonfiches, werkloosheidsfiches, mutualiteitsfiches, attesten
> Aanslagbiljet van het voorgaande jaar
> Bedrag van kadastraal inkomen van je onroerende bezittingen (of het 

aanslagbiljet van de onroerende voorheffing) 
> Bewijzen van betalingen die recht geven op belastingvoordeel of -ver-

mindering (hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan som-
mige instellingen, kosten van kinderopvang, dienstencheques, uitgaven 
voor energiebesparing, betalingsbewijzen van onderhoudsgeld, …)  

Geen tijd om langs te komen? 

Dien je belastingaangifte in via www.taxonweb.be. 



*zonder medisch doel

Uw hoorcomfort is in de beste handen.
Onze audiologen luisteren naar u en begeleiden u 
bij het vinden van een discrete oplossing op maat.

Uw gehoor ligt ons 
nauw aan het hart.

Kom langs voor een gratis en vrijblijvende hooranalyse*. 

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

Maandag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en 13.30 tot 17.30 uur. 
Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur. Woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. 
Dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en zaterdag enkel na afspraak.

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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Dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag en zaterdag enkel na afspraak.

•  Ledigen van septische putten, regenputten en  
waterputten, ...

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek (eventueel met USB-stick)
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie-afscheiders, 

mazouttanks, allen met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenputten met  

proper water
• Verhuur van mobiele toiletten
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
M  0479 84 02 83  -  T  054 32 18 75

F  054 34 14 61
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be

Ruim - ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny 

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal

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

Alle grote merken

Dreefstraat 1, Ninove 
(aan de Koepoort) 

054 33 20 08 
guy@deschrijver.eu

Online prijzen! • lichtstudie
• lichtplanning 

 • installatiematerialen: Niko, BTICINO, enz... 
• Ook oude reeksen

Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

Open op vrijdag-
avond, zaterdag, 
zon- en feestdagen



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

+ LEVERING (vanaf € 900) GRATIS

+ GEBRUIK TEGELSNIJDER GRATIS

+ WIT ZAND OM TE VOEGEN GRATIS

TEGELS KOOP JE BIJ VERONOVE

TOT 31 MEITOT 31 MEI
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