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Centrumlaan 100  I  9400 Ninove  I  054 31 32 33
www.ninove.be

OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 8 juni, 9 juni,
11 juli (uitgezonderd het zwembad), 21 juli,
en 15 augustus.
Tijdens de vakantiemaanden werken sommige stads-
diensten volgens een zomeruurregeling: zie p. 18

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 19 juni om 19.30 uur in het stadhuis,
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
16 en17 juni om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)

COLOFON

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

Foto’s: Danny De Saedeleer I dienst communicatie I sportdienst I 
shutterstock I pixabay I Eric Fonteyn I  jeugddienst I bib 

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

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

Opmaak: Publiburo reclamemakers I publiburo.be

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

VOOR ALLE INFO

Stadhuis:  054 31 32 33
Cultuurcentrum:  054 34 10 01
Bibliotheek:  054 32 40 04
‘t Kadeeken: 054 34 23 02
Politie:  054 31 32 32
Sporthal:  054 33 93 97
Zwembad:  054 33 40 64
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

INHOUD

Deel 1:
Op verkenning    4
Van de bom naar de bijl   6
Een zomer vol ...   8
Fijn voor jong (en jonger) 10
Wielergekte 12

Deel 2:
Ninove kort  17

PAMELSTRAAT-OOST 420
INDUSTRIEZONE, NINOVE

NIEUW
ADRES

DJK

Sunco
 BBQ Shop

(Van Den Borre)
Meerbeke
Edingen
Halle
Brussel

Ninove
(Centrum)

Industriepark

(Containerpark)

(Den Doorn)
Aalst
Brakel

Tel. 054 32 21 92
www.djkkeukens.be

Ma: 10u-16u
Di tot za: 10u-12u en 13u-18u
Zon- & feestdagen gesloten

KEUKEN

DRESSING

BADMEUBEL

BUREEL

MAATWERK

2014

FSC® C005244

WELLE

&ROMMEL
MARKT
VANVLAAN-

DEREN

GARAGE
VERKOOP
GROOTSTE

29
JUNI
2014
8-18uZ

O
N

D
A

G

14eEDITIE
INSCHRIJVEN VERPLICHT

PLAATSEN ZIJN BEPERKT

WWW.ROMMELMARKTWELLE.BE

ORGANISATIE

www.xtrent.be
tenten en feestmateriaal

DENDERLEEUW

www.xtrent.be
tenten en feestmateriaal

DENDERLEEUW

tenten en feestmateriaal

SHOP DE BIE
DROOGKUIS - WASSERIJ

ONZE DIENSTEN:
- Reinigen van:
 - kledij, skikledij (waterdicht)
 - (over)gordijnen, (dons)dekens
 - paardendekens
 - leder, daim, tapijten
 - waslinnen
- Kledijherstellingen
- Eigen ophaaldienst 

www.shopdebie.be
shopdebie@belgacom.net

054 33 11 12
LEOPOLDLAAN 12 - 9400 NINOVE

OPENINGSUREN:
maandag: 9u-12u en 13u-18u  -  dinsdag tot vrijdag: 8u-12u en 13u-18u   -   zaterdag: 9u - 12u

Café In Den Keizer
Het gezelligste zonneterras van Ninove

WK voetbal op 3 grote schermen
Zaterdag 28/6 Italiaanse avond  vanaf 17.00 u
Zondag 20/7 Spaanse avond  vanaf 17.00 u
Vrijdag 15/8 Tropical night  vanaf 17.00 u

Burchtstraat 9 9400 Ninove 0499 27 88 35
tombago@hotmail.com
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Dienst toerisme
054 31 32 85
toerisme@ninove.be INFO

Op verkenning

SMAAKFIETSTOCHT
• Zondag 10 augustus
• Vertrek: tussen 13 uur en 15 uur aan café “In Den Keizer”
• Voorinschrijving (tot 5 augustus): 7 euro per persoon, bij 

aanvang: 9 euro per persoon, kinderen: 5 euro
• Traject: 25 km
Een niet-begeleide leuke familiefietstocht van 25 km met 
verrassende stopplaatsen waar je kan proeven van een lekkere 
Witkap, Ninoofse vlaai, een ijsje… Onder alle deelnemers 
wordt één boottocht voor 2 personen op een jacht op de 
Dender verloot.

KASJKESWANDELING
• Zondag 21 september
• Vertrek: 14 uur, oud stadhuis
• Duur: 2 uur
• Deelname gratis
“Kasjkes” of kleine weggetjes in het centrum, bestemd voor 
voetgangers, vind je nog her en der in Ninove. Vraag is wie 
ze nog kent. Die “voetwegels” waren meestal bedoeld om als 
voetganger sneller op je bestemming te geraken door een stuk 
weg “af te snijden”. Als je ze gebruikt zie je de stad op een 
andere manier. 

WANDELSMAAKZOEKTOCHT
• Zondag 21 september
• Vertrek: Centrumlaan, plein Ninia, vrij vertrek tussen 14 uur 

en 15 uur
• Deelname: volwassenen 5 euro, kinderen 3 euro 
• Traject: 5 km
Wandelen, kijken maar ook doen. Los de vragen op, doe het 
goed in de ludieke proeven en steek wat op van wat je ziet 
langs je traject. Proef een Witkap en win een mooie prijs.

MOLENWANDELING
• Zondag 28 september

• Vertrek: Wildermolen Appelterre, 14 uur
• Traject: 12 km
• Deelname gratis
Een fikse wandeling met vertrek in 
Appelterre, door het molenlandschap 

naar Pollare tot de molen Ter Zeven Wegen 
in Denderwindeke en terug. Prachtige 

landschappen, rust, natuur, twee windmolens 
en één Zwarte Flesch, de idyllische brug over de 

Dender… 

EEN NINOOFS MONUMENT 
VAN FORMAAT
De Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk, of abdijkerk, heeft 
jarenlang in de steigers gestaan, zowel langs de buitenkant 
als binnenin. Het heeft lang geduurd maar nu schittert het 
interieur als nooit tevoren. De kerk werd volledig herschilderd, 
de vloer werd gedeeltelijk vernieuwd, er werden stabilisatie- 
en vochtbestrijdingswerken uitgevoerd… De restauratie 
van al het houtsnijwerk is onderdeel van een volgend 
restauratiedossier. Maar ook nu al is deze kerk één van de 
mooiste barokkerken van de lage landen vanwege de grote 
symmetrie in de binneninrichting. Toeristisch gezien beschikt 
Ninove over een uitzonderlijk monument.
In april 2012 werd, na de buitenrestauratie van de kerk 
(waaronder het dak, de goten en de vieringkoepel) gestart 
met de binnenrestauratie. Hier was meer nodig dan een 
likje verf: het hele project koste zo’n twee miljoen euro. 
Sommige muren vertoonden scheuren van een halve meter en 
hadden te lijden onder opstijgend vocht, er waren ingrijpende 
stabilisatiewerken nodig…
Tijdens de restauratiewerken werden ook enkele 
ontdekkingen gedaan. Zo hangt er in de vieringkoepel een 
duif die de Heilige Geest voorstelt. Dit ornament, jarenlang 
weggestopt onder een zeil tegen vallende stenen, zat 
oorspronkelijk dan ook niet in het restauratiedossier maar 

Met de zomer voor de deur kan je ook in je eigen streek vanalles beleven. Bij de dienst toerisme vind je fietsnetwerkkaarten, 
themafietstochten, wandelingen, een ruiter- en een autoroute. Je kan varen op de Dender of deelnemen aan één van de 
vele gegidste wandelingen, aan de smaakfietstocht of de wandelsmaakzoektocht. Vanaf juli kan je bij de dienst toerisme 
ook het wandelnetwerk “Pajottenland” halen, waarmee je kan wandelen in Lieferinge, Neigem, Denderwindeke en 
Pollare. Of de nieuwe stadswandeling, waarmee je wanneer je maar wil Ninove kan ontdekken.

STADSWANDELING (inhuldiging 
gerestaureerde abdijkerk) 

• Zondag 8 juni
• Vertrek: 14 uur, oud stadhuis
• Duur: 2 uur
• Deelname gratis
Ninove dankt zijn ontstaan ondermeer aan de verdwenen 
Norbertijnerabdij die eeuwenlang het doen en laten van de 
stad mee bepaalde. Ons grootste monument is zonder enige 
twijfel de barokke abdijkerk, nu schitterend gerestaureerd. 
Maar welke sporen liet de abdij nog na? En waar vind je het 
Ninove uit de middeleeuwen vandaag terug? Aansluitend kan 
je de feestelijke inhuldiging van de abdijkerk meemaken.

DAENSWANDELING OKEGEM
• Zondag 20 juli
• Vertrek: 14 uur, kerk Okegem
• Duur: 2,5 uur
• Deelname gratis
De Denderstreek was dé bakermat van het daensisme, eind 
19de, begin 20ste eeuw. De “christene volkspartij” werd in 
1893 in een zaaltje nabij het station van Okegem opgericht, de 
Roelanders verdedigden de belangen van de arme werkman 
in onze streek vanuit een katholieke visie maar tegen de 
katholieke partij van Woeste … Een wandeling gebaseerd op 
een turbulente bladzijde uit onze geschiedenis.

VERKEN DE DENDER VANOP 
EEN JACHT
• Zaterdag 5 juli, zondag 6 juli en maandag 25 augustus, 

telkens van 10 uur tot 14.30 uur. 
• Prijs: 15 euro per persoon
• Info voor privé-tochten: 0491 07 06 55
Deze zomer krijg je de kans om een exclusieve 
boottocht -drankje inbegrepen- op een echt jacht 
te maken. Van de Zwarte Flesch in Pollare 
vaar je via het mooiste stuk van de Dender 
tot Geraardsbergen waar je anderhalf 
uur vrije tijd hebt vooraleer je terug vaart 
naar Pollare. Plaatsen zijn beperkt, snel 
reserveren is de boodschap! Een unieke 
waterbelevenis!

werd samen met de vieringkoepel onder handen genomen.

Al is de kerk nu meer dan ooit een indrukwekkend monument 
van barok, het werk is nog lang niet achter de rug. In een 
volgende fase van het restauratiedossier wordt alle houtwerk 
aangepakt. Veel daarvan is gebeeldhouwd in zacht hout en is 
door de tand des tijds aangetast. Het zal heel veel tijd en geld 
kosten om het vele sculpteerwerk te herstellen.

Enkele cijfers
• 2.235 boringen
• Twee muurankers van 34 meter
• 11.000 m² schilderwerken
• 122 gouden sterren in het plafond
• 600 vloertegels vervangen
• Kostprijs buitenrestauratie: 1 miljoen euro, 

binnenrestauratie: 2 miljoen euro (waarvan de stellingen: 
200.000 euro)

Zondag 8 juni, Pinksteren, wordt de gerestaureerde 
abdijkerk ingehuldigd om 16 uur. Om 14 uur start aan het 
oud stadhuis een stadswandeling met speciale aandacht 
voor het abdijverleden.

TIP
• Je kent zeker het fietsknooppuntennetwerk 

waarmee je je eigen fietstocht kan 
uitstippelen. Deze zomer komt er ook een 
wandelnetwerk “Pajottenland” waarmee 
je in Ninove kan wandelen in Lieferinge, 
Neigem, Denderwindeke en Pollare. Net 
zoals bij de fietsknooppunten maak je je 
eigen wandeling zo lang je wil en langs waar 
je wil.

• Ninove stad kan je dan weer verkennen 
aan de hand van een handige nieuwe 
stadswandeling met heel wat info over 
monumenten en bezienswaardigheden.

Beide wandelingen zijn vanaf juli beschikbaar 
bij de dienst toerisme.
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De Donderdagen zijn uitgegroeid tot één van de 
zomertoppers van Ninove. Never change a winning 
team, dus blijft de basisregel wat hij al tien jaar is: elke 
donderdag van juli en augustus om 20 uur presenteert 
de stad een straat- of circustheatervoorstelling op 
de Graanmarkt van Ninove. Maar let goed op alle 
aanvangsuren en speelplekken, want ze durft soms 
zondigen tegen deze regel. 

Er waren eens een Engelsman, een Australiër, een 
Fransman en een Vlaming. Neen, het is niet het begin 
van een (flauwe) mop, maar het zijn de acteurs die op 3 
juli de aftrap van de editie 2014 geven. De show van het 
gezelschap 15Feet6 begint met een bom en eindigt met 
een geweer. Tussendoor zorgen bascule, barre russe en 
Chinese mast voor “Dynamite & Poetry”. De titel van onze 
openingsvoorstelling leest als een statement voor wat De 
Donderdagen een hele zomer serveren. 

Op de derde avond mag je de voorstelling zelf regisseren 
en manipuleren. In “Le cirque démocratique de la 
Belgique” tast het (West-Vlaamse) trio Pol & Freddy 
de grenzen van de democratie af. Tapdansen met 
talloren of liever een duik in het zwembad? U kiest, de 
spelers dansen naar uw pijpen. Een voorstelling in het 
zwartroodgeel van de Belgische vlag: voor de nationale 
feestdag moet je dit jaar in Ninove zijn.

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.beINFO
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3 juli 
15Feet6 (BEL) D ynamite & Poetry 

10 juli (19.00 uur)

De Valse Teefjes (BEL) Konteverkiert! 

Balltazar (BEL) De Ballen van Balltazar  

17 juli 
Pol & Freddy (BEL)  Le cirque démocratique de la Belgique 

24 juli - De Donderdagen ‘Leader’ (19.00 uur)locatie: Buurthuis ‘Hofstad’, Aspelare
Einel Gury & Jérémie Ravon (ISR-FRA) The Juicy Lucy Circus Show 

Back Up Theater (NED) 
Comfortable 

31 juli  De Donderdagen & De Koers (18.30 uur)Fietswolven 
Meneer Fiets (BEL) 

Cabaret 
Bicyclet (BEL)

Zinderling
Velodroom (BEL)  

7 augustus - locatie: stadspark 
Hopla Circus (BEL) 

Face to fake 

14 augustusOuch Entertainment (IER)Cirque de Sally  
Circus Katoen (BEL-NED) 

Ex-aequo 

21 augustus
100 Racines (FRA) 

Au pied du mur 

Elke donderdag 
van juli en augustus 

om 20 uur (tenzij anders vermeld) 

Graanmarkt Ninove 
(tenzij anders vermeld) 

(bij regenweer: CC De Plomblom) 

Gratis! 

Organisatie & Info: 
dienst cultuur 

Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 
054 31 32 87 - cultuur@ninove.be

Met medewerking van 
CC De Plomblom

NinoveNinove

zakboekje 2014.indd   2 9/05/14   13:42
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Van de bom naar de bijl 
DE DONDERDAGEN OP 
VERPLAATSING
Op 24 juli wordt de Graanmarkt ingepalmd door 
kermiskramen en dus wijken De Donderdagen (voor het 
eerst!) uit naar een deelgemeente. In vijf deelgemeenten 
loopt immers het project “Dynamiet in de dorpen”. De 
Donderdagen maken er in en rond buurthuis Hofstad 
in Aspelare een minifestivalletje van met twee toppers 
uit het internationale straattheatercircuit. In het haute-
cuisinespektakel “Comfortable” van het Nederlandse 
Back Up Theater leidt koken alleen maar tot gebakken 
lucht - verbazend eigenlijk dat er op het einde werkelijk 
soep is. De Israëlisch-Franse “Juicy Lucy Circus 
Show” ontroert dan weer met een klassiek komisch 
liefdesverhaal.

DE DONDERDAGEN & DE KOERS 
Tussen de Grote Prijs “Boerken” Beeckman (24 juli) en het 
Natourcriterium (3 augustus) brengen De Donderdagen 
een ode aan de Echte Koers en de Straffe Coureurs. We 
presenteren drie heel verschillende voorstellingen met 
telkens het veloke in een hoofdrol: “Meneer Fiets” van 
Cie Fietswolven, “Velodroom” van Cie Zinderling en het 
swingende Cabaret Bicyclet. 

ACROBATEN EN GOGO DANSERS 
Verder in augustus timmert Hopla Circus een Mexicaanse 
boksring in het stadspark. Worstelaars, een funky 
ceremoniemeester, adembenemende acrobaten en gogo 
dansers zorgen voor dé freaky act van De Donderdagen 
2014. Circlou neemt ons mee naar de tijd van de grote 
uitvindingen, toen vliegkunst nog een avontuur van 
tandwielen, kettingen en een vliegbril was. Sophie van 
der Vuurst de Vries en Willem Balduyck van het Belgisch-
Nederlandse Circus Katoen drijven elkaar tot het uiterste 
in een wonderschone voorstelling met straffe capriolen 
en simpele objecten, gemaakt vanuit een liefde voor 
de natuur. De Ierse Brusselaar Colm O’ Grady (Ouch 
Entertainment) kruipt in de huid van een circusster 
met breinaalden. Het Franse duo Cie 100 Racines zet 
een mooi slotakkoord op De Donderdagen met een 
voorstelling die hedendaagse circustechnieken vermengt 
met muurklimmen en hakbijlkloppen in wat ze zelf een 
burleske “cirqu’escalade” noemen.

Praktisch
• Alle voorstellingen beginnen om 20 uur (tenzij anders 

vermeld, zie affiche hiernaast) 
• Alle voorstellingen zijn gratis
• Bij regenweer gaat de voorstelling door in 

cc De Plomblom 

ELKE ZOMERSE DONDERDAG STRAATTHEATER IN NINOVE
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Een zomer vol...

KUNSTENAAR KOENRAAD TINEL WORDT 80 IN 2014. NINOVE ZET 
EEN JAAR LANG ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK IN DE KIJKER
Deze zomer gunnen we de kunstenaar de tentoonstellingsruimte in het oud stadhuis voor de tweede beweging van het 
jaarproject “Koenraad Tinel 80”.

Tinel. De tekeningen 
De voorbije jaren trad Koenraad Tinel nadrukkelijk met zijn tekenwerk voor het voetlicht. 
In bruine en grijze tinten en met enkele snelle penseelstreken maakt de kunstenaar zeer 
aangrijpende taferelen die voor zich spreken. “Tinel. De tekeningen” presenteert de reeks “De 
wereld vergaat”, een dierenfabel uit de streek tussen Dender en Mark. Daarnaast selecteert de 
kunstenaar tekeningen uit recente projecten als “Scheisseimer” en “VertelGenkVertel”. 
Van 28 juni tot en met 24 augustus in het oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 in Ninove. 
Weekdagen van 9 uur tot 13.30 uur, weekend en feestdagen van 14 uur tot 18 uur, nocturnes 
op donderdag van 16 uur tot 22 uur.

Fietsparcours: “Tinel. Het landschap” 
Een gezinsvriendelijk fietsparcours (40 km) leidt langs plekken in het leven van Koenraad 
Tinel (geboren Gentenaar, maar woont en werkt al het grootste deel van zijn leven in het 
Pajottenland) en toeristische bezienswaardigheden van het Pajottenland. Bij het parcours  
hoort een brochure “Koenraad Tinel 80”. 
Van 28 juni tot en met 24 augustus. Startpunt + verkoop brochure: dienst toerisme Ninove, 
stadhuis, Centrumlaan 100

Exclusief bezoek aan Leysbroek
Sinds 1997 woont en werkt Koenraad Tinel in Hof te Leysbroek in Vollezele, een historische plek aan de voet van de Congoberg, 
op de rand van het stiltegebied Dender-Mark. Uitzonderlijk staat het atelier eind augustus open voor een persoonlijke 
kennismaking en een geleid bezoek.
24 augustus, 14 uur, 10 euro. Inschrijving verplicht via cultuur@ninove.be of 054 31 32 86.

KEEP ON MOVIE’N: OPENLUCHTCINEMA IN DE DORPEN

NINOVE MAAKT “GROOTE KUNST IN ZAKFORMAAT”

 

VLAAMSE FEESTWEEK VAN 3 T.E.M. 10 JULI
MET DE VALSE TEEFJES NAAR BAR SANSEVERIA
De (gratis) Vlaamse Feestweek start op donderdag 3 juli op de Graanmarkt met de eerste avond van De Donderdagen (zie p. 6). 
Maandag 7 juli slaat de Vlaamse Feestweek haar tenten op in het stadspark voor het eerste van vier Parkconcerten, 10 juli vieren we 
met Cie Balltazar en De Valse Teefjes. 

Bar Sanseveria op de Parkconcerten: 7 juli, 18.45 uur, stadspark 
De smartlap is de grote liefde in het leven van zanger Maurice Cassiers. Hij brengt de liedjes met veel liefde, respect en een fijn gevoel 
voor humor. Lekker plakken, heerlijk swingen of ongegeneerd meezingen? Bij Bar Sanseveria vind je romantiek, klein en groot verdriet 
en ambiance in één charmante verpakking. “Zeil je voor het eerst” of “Geen wonder dat ik ween”: meer heeft Bar Sanseveria niet nodig 
om een Vlaams feestje te bouwen.
Voor en na verzorgen de mensen van Maspoe de programmatie. Radio Belgique opent de avond om 18.45 uur. Na Bar Sanseveria (19.50 
uur) voert Smooth Flavour (22 uur) ons naar de “Real Disco Experience”. 

11 juliviering met Cie Balltazar en De Valse Teefjes: 10 juli, 19 uur, Graanmarkt en plein aan de Twijnster
Op donderdag 10 juli combineren we straattheater en muziek tot een totaalprogramma op de Graanmarkt en het plein aan de Twijnster 
(in samenwerking met vzw NEP).
Cie Balltazar vertelt de geschiedenis van de Roma in 35 minuten vol grappige situaties en circushoogstandjes met wc-ontstoppers, 
slappe koorden, ladders en ballen. Gestuwd door de livemuziek van Jef Scheepers, Merijn Landuyt en Maarten Vanhoucke verweeft 
acteur Hans Vanwynsberghe fragmenten uit het levensverhaal van Balltazar en Paco tot een humoristische voorstelling.

 
De Valse Teefjes, een eigenzinnig koor van 
een twintigtal kleurrijke madammen, brengen 
bekende songs in een verrassend dialectkleedje. 
Pop en rock, schlager en opera, soul en jazz: 
van het Gents via het Aalsters over het Brussels 
zingen zij zich een weg naar het Oostends en het 
Kempisch tot bij het Zeveneeks. Met accordeon, 
tuba, viool en gitaar zorgen ze voor een 
charmante, ontroerende en meeslepende show. 

Wat betekent kunst in oorlogstijd? Hoe reflecteert oorlog 
in de kunst? Waarin is kunst groots’? Ninove verpakte het 
thema van de Week van de Amateurkunsten in een project 
“Groote Kunst in Zakformaat”. Tijdens de Week van de 
Amateurkunsten heeft de dienst cultuur duizend postkaartjes 
verspreid, met op de ene kant een vredesgedicht van Willie 
Verhegghe en op de andere kant ruimte voor een eigen 

tekening, gedicht of artistiek product rond het thema oorlog 
en vrede. Ingevulde kaartjes bezorg je aan het stadhuis, het 
oud stadhuis, het zwembad of de bibliotheek. Hier kan je 
de komende maanden nog blanco postkaartjes meenemen. 
Ingevulde kaarten worden de rest van het jaar tentoongesteld 
op panelen in het stadhuis en het zwembad. Haal je 
postkaartje en  maak je eigen “Groote Kunst in Zakformaat”!

           Voor de liefhebbers van pleinspektakels bouwt de stad vijf 
keer een openluchtcinema, telkens op een bijzondere plek in 
een deelgemeente. Op elke locatie zorgt een dorpscomité of een 
plaatselijke medeorganisator voor drank, hapjes en omkadering. Op 
die manier brengen we “Dynamiet in de dorpen”.

Op de oproep om een openluchtfilm naar je wijk of deelgemeente 
te halen, kreeg de dienst cultuur maar liefst 14 reacties. De dienst 
koos ervoor om alle films in de deelgemeenten te programmeren. 
Het is immers een uitdrukkelijke ambitie van het stadsbestuur om de 
programmatie te spreiden over het volledige Ninoofse grondgebied 
en elk jaar in één of meer deelgemeenten vrijetijdsacties op te zetten 
onder het motto “Ninove leeft, deelgemeente feest”. Ook het project 
“Dynamiet in de dorpen” (een reeks initiatieven vanuit de stad om het 
dorpsleven opnieuw leven in te blazen) speelt in op die ambitie om 
cultuur te spreiden.
Er werd een programma in elkaar geknutseld met alleen maar Vlaamse 
films, zowel kaskrakers als films die nog door te weinig mensen gezien 
zijn. 

De voorstellingen zijn gratis. Alle films beginnen om 21 uur (animatie 
vanaf 20 uur). Er is steeds een regenlocatie in de buurt.

29 augustus: concert “Oorlogsgeleerden”, film “Paths of Glory”

Er is nog een zesde openluchtfilm deze zomer, een beetje buiten competitie, omdat hij 
kadert in het herdenkingsprogramma “De Groote Oorlog”. Op vrijdag 29 augustus kan 
je in openlucht aan het oud stadhuis kijken naar Paths of Glory, één van de vroege films 
van Stanley Kubrick (1957). Terwijl Franse soldaten in de loopgraven schuilen tegen 
een Duitse aanval krijgen ze de opdracht om een zelfmoordmissie te beginnen. De 
missie faalt, waarna de Franse generaals als voorbeeld drie soldaten voor de krijgsraad 
slepen. Kan commandant Dax voorkomen dat de drie tot de doodstraf veroordeeld 
worden?
Vóór de film kan je luisteren naar een muziekconcert dat eveneens de Eerste 
Wereldoorlog memoreert. “Oorlogsgeleerden”, met Vera Coomans, Piet Van Den 
Heuvel, Frank Tomme en Jokke Schreurs, is een programma met liedjes in vele talen 
over oorlog en vrede in alle tijden. 
20 uur: concert “Oorlogsgeleerden” in het lovertheater aan cc De Plomblom, 
21.30 uur: film aan het oud stadhuis op het Oudstrijdersplein. Beide voorstellingen 
zijn gratis. 

vrijdag 22 augustus Kermisterrein, Ophemstraat, Voorde         Allez, Eddy!

zondag 24 augustus De Zwarte Flesch, Schuitstraat, Pollare         Marina 

dinsdag 26 augustus Speelterrein Wenteka, Bokkendries, Denderwindeke         Het vijfde seizoen

donderdag 28 augustus Gemeenteschool De Hazelaar, Geraardsbergsestwg., Nederhasselt         Offline

zaterdag 30 augustus Dorpsplein, Lieferinge         Het varken van Madonna

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
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Fijn voor jong (en jonger)!

SPEELPEINWERKING 

Hou je van ravotten, knutselen, games, verkleedpartijen, 
dansen…? Of gewoon van coole dingen doen? Dan is speelplein 

Karrot in De Kuip the place to be tijdens de vakantie! 
Wie het speelplein kent, weet dat er weer heel wat te 

beleven zal zijn. Ken je speelplein Karrot nog niet? 
Aarzel niet om het te proberen!

•  Speelplein Karrot in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, 
Ninove: elke werkdag van 1 juli tot 22 augustus van 8 uur 
tot 17 uur (halve dag kan ook), doelgroep 6 tot en met 14 
jaar. Prijs? 4 euro per dag of 2 euro per halve dag (+ apart 
kansenpastarief). Voor- en na-opvang kan via ’t Kadeeken, 
schrijf hiervoor wel tijdig in! Inschrijven bij de jeugddienst. 

•  Mobiele speelpleinwerking Outer (buurthuis, Smid 
Lambrechtstraat 102): van 25 tot 29 augustus, van 8 uur tot 
17 uur (halve dag kan ook). Doelgroep 6 tot en met 14 jaar. 
De plaatsen zijn beperkt, kinderen van Outer krijgen tot 1 juli 
de kans om eerst in te schrijven. Zij ontvingen hierover een 
persoonlijke brief. Indien er dan nog plaatsen vrij zijn, staat 
deze “speelpleinwerking op locatie” ook open voor alle andere 
kinderen. Kostprijs: 4 euro per dag of 2 euro per halve dag (+ 
apart kansenpastarief). Inschrijven bij de jeugddienst.

•  Mobiele speelpleinwerking Okegem (buurthuis, Kouterbaan 
34): van 25 tot 29 augustus, van 8 uur tot 17 uur (halve dag 
kan ook). Doelgroep 6 tot en met 14 jaar. De plaatsen zijn 
beperkt en de kinderen van Okegem krijgen tot 1 juli de 
kans om eerst in te schrijven. Zij ontvingen hierover een 
persoonlijke brief. Indien er dan nog plaatsen vrij zijn, staat 
deze “speelpleinwerking op locatie” ook open voor alle andere 
kinderen. Kostprijs: 4 euro per dag of 2 euro per halve dag (+ 
apart kansenpastarief). Inschrijven bij de jeugddienst. 

•  Speelpleinwerking Denderwindeke (organisatie van Wenteka 
vzw), elke werkdag van 30 juni tot 29 augustus,van 9 uur tot 
17 uur (gratis voor- en na-opvang van 7 tot 9 uur en van 17 tot 
18 uur). Doelgroep 4 tot en met 12 jaar.  
Kostprijs: 10 euro per begonnen dag, 50 euro per week. 
Inschrijven kan door te mailen naar bartbarbieur@hotmail.be.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bikekamp, 11 tot 14 augustus, van 10 uur tot 16 uur: kamp 
in het teken van de fiets met begeleide fietstochten, initiatie 
op de wielerpiste, fietsvaardigheidsproeven, mini-tijdrit 
en klimtijdrit. Vereisten: 20 km kunnen fietsen, fietshelm 
verplicht, degelijke fiets of mountainbike. Voor kinderen van 12 
tot en met 16 jaar. Kostprijs: 40 euro. 

Inschrijven voor deze sportkampen kan enkel online via 
www.ninove.be. Als de sportkampen volzet zijn, wordt dit op het 
formulier aangeduid en kan je niet meer inschrijven.

KLEUTERKAMP NEDERHASSELT

Kleuterkamp in Nederhasselt (stedelijke basisschool De 
Hazelaar, Geraardsbergsesteenweg 184, Nederhasselt) van 7 
tot  11 juli, doelgroep 3 tot en met 6 jaar. Telkens van 9 uur tot 16 
uur (gratis opvang van 7.30 uur tot 9 uur en 16 uur tot 17.30 uur). 
Thema “Ridders en prinsessen”.
Kostprijs: 70 euro per week.
Inschrijven via www.externekampen.be. Meer informatie via 
ACTIVAK vzw, 03 569 98 42, info@activak.be. 

TAALSPEELBAD

Elke werkdag, van 11 tot 22 augustus van 9 uur tot 16 uur 
kunnen anderstalige kinderen van 5 tot en met 12 jaar terecht 
in jeugdcentrum De Kuip voor een speels taalbad. In een 
ontspannende omgeving met veel aandacht voor sport, spel en 
muziek leren kinderen beter Nederlands praten. 
Kostprijs: 40 euro voor 2 weken (10 euro voor 2 weken voor 
houders van een kansenpas).
Inschrijven bij de dienst integratie (Centrumlaan 100, Ninove).

ZOMERTAALKAMP

Voor het eerst organiseert de stad van 11 tot en met 22 augustus 
een zomertaalkamp voor anderstalige jongeren van het 1ste tot 
en met het 6de middelbaar in de muziekacademie. Inschrijven is 
helaas niet meer mogelijk.

IBO ‘T KADEEKEN 

De buitenschoolse kinderopvang is in de vakantie elke werkdag 
open van 6.45 uur tot 19 uur en op zaterdag van 9 uur tot 15 uur. 

OP ZOEK NAAR EEN TOFFE EN BETAALBARE OPVANG VOOR JE KIND?
Heel wat kinderen gaan van jongs af aan naar de kinderop-
vang. Het aanbod is gevarieerd: in een gezinsopvang 
(onthaalouder) of in een groepsopvang (kinderdagverblijf), 
voor de allerjongsten of voor de schoolgaande kinderen, met 
een inkomenstarief (prijs op basis van het inkomen) of niet,... 
Om je wegwijs te maken in de verschillende opvangmogelijk-
heden, maakten de dienst sociale zaken en de jeuggddienst 
twee nieuwe folders:
•  De kinderopvangwijzer. In deze folder vind je de con-

tactadressen voor groepsopvang (0-3 jaar), gezins- en 
groepsopvang (0-3 jaar), kinderopvang in IBO ’t Kadeeken 
(2,5 jaar tot 12 jaar), thuisoppas zieke kinderen, opvang 

tijdens de vakantie en themakampen.
•  Vakantie in Ninove? Hier verveel ik me nooit! Hierin vind 

je een volledig overzicht van alle opvangmogelijkheden 
(sport-, taal- en jeugdkampen, speelpleinwerking…) tijdens 
de vakanties

Deze folders kan je afhalen bij de dienst sociale zaken in het 
stadhuis en de jeugddienst in De Kuip. 

Het volledige aanbod aan kinderopvang (kinderen van 0 tot 
16 jaar) in Ninove en het aantal beschikbare plaatsen per 
opvangvoorziening vind je ook op www.kinderopvangwijzer.be/
meldpunt/Ninove of via www.kindengezin.be.

• Dienst sociale zaken, 054 31 32 45, sociale.zaken@ninove.be  
• Dienst integratie, 054 31 33 27, tom.bicke@ninove.be
• Jeugddienst, 054 31 50 00, jeugd@ninove.be, www.facebook.com/jeugddienstninove 
• Sportdienst, 054 33 93 97, sport@ninove.be 
• Bib, 054 32 40 04, bibliotheek@ninove.be 
• IBO ’t Kadeeken, 054 34 23 02, ibo@ninove.be

INFO

De dienst cultuur zorgt voor een culturele zomer, de dienst toerisme legt de toeristen in de watten. Maar de jongsten worden 
ook niet vergeten. Heel wat diensten doen een duit in het zakje om van de zomer van 2014 voor hen een onvergetelijke zomer 
te maken. Er is dan ook opnieuw een uitgebreid aanbod aan opvang en activiteiten voor kinderen en jongeren van 2,5 tot en 
met 18 jaar. Een overzicht.

MOBIELE SPEELPLEINWERKING 
MEETS STREETACTION

De rondtrekkende speelpleinmonitoren worden deze zomer 
ingezet binnen het Streetaction buurtsportproject! Streetaction 
is een project dat in de zomer van 2013 werd opgestart vanuit de 
jeugd- en sportdienst om sport naar de buurten te brengen en zo 
meer kinderen en jongeren te bereiken. In eerste instantie werd 
gefocust op de buurt rond het stadspark. Dit jaar is de buurt 
van de Groeneweg aan de beurt. Kinderen en jongeren in de 
Groeneweg en omgeving mogen elke woensdag van 14 uur tot 16 
uur. de mobiele “streetaction”-ploeg verwachten! 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Gratis. 

BMX-KAMPEN

De jeugddienst organiseert samen met Grounded.com een 
BMX beginners- en gevorderdenkamp in het skatepark in het 
stadspark. 
• BMX-kamp beginners: 30 juni tot 4 juli. Dit kamp is volzet.
• BMX-kamp gevorderden: 11 tot 14 augustus van 9.30 uur tot 

15 uur. Deelnameprijs: 28 euro (verzekering en middagdrankje 
inbegrepen). Zelf een bmx + helm meebrengen is verplicht, 
andere beschermingskledij is ook aangeraden.

Inschrijven via jeugd@ninove.be.

SPORTKAMPEN 

Tijdens de zomervakantie organiseert de sportdienst heel wat 
sportkampen. Een groot aantal van deze kampen is al volzet, 
maar in een aantal kampen zijn er nog wat plaatsen vrij:
• Sportkamp voor mensen met beperking, 23 tot 25 juli, van 

10 uur tot 15 uur: voor mensen met een fysieke of mentale 
beperking, ongeacht de leeftijd. Kostprijs: 30 euro.

• Dancemove secundair, 18 tot 22 augustus, van 10 uur tot 16 
uur: dansstage op hedendaagse muziek: funk, hip-hop, … 
Enkel voor deelnemers van het secundair onderwijs. Kostprijs: 
50 euro.  
 
 

In het mooie gebouw vlakbij het stadspark (Parklaan) kunnen 
kinderen van 2,5 tot 12 jaar zich binnen én buiten volop uitleven.
Inschrijven voor de zomervakantie kan op maandag 2 juni 
vanaf 16 uur tot 18.50 uur. Op andere dagen kan inschrijven na 
afspraak via 054 34 23 02.

DE SCHATTEN VAN VLIEG IN DE BIB

Ook deze zomer kan je in de bib 
speuren naar de schatten van 
Vlieg. In heel Vlaanderen zijn 
er tijdens de zomermaanden 
immers schatkisten verstopt. 
Wie deelneemt en de schat wint, 
maakt kans op leuke prijzen. 
Het thema van de zomeractie 
2014 is ruimtebeleving. 
Deelnemers staan stil bij de 
omgeving. Wat is het effect van 
het bibgebouw op kinderen? 
Willen ze er langer blijven? 
Krijgen ze er kippenvel van? 
Wat vinden ze er lelijk of mooi? 
Voelen ze er zich thuis? 
De Ninoofse bib kan zich perfect 
vinden in dit thema, want deze 
zomer “woont” de bib precies 
20 jaar op de huidige locatie 
(Graanmarkt 12). We dagen kinderen uit op een andere manier 
naar het gebouw te kijken: wat is hun lievelingsplek in de bib? 
Wisten ze dat het gebouw vroeger een lampenfabriek was? Wat 
zouden ze veranderen als zij de architect waren? 
Elke deelnemer die de schat vindt, krijgt zijn eigen ontwerpkit 
om er een droomplek mee te bouwen. Dit plekje kunnen ze 
vóór 1 september naar het zomerse hoofdkwartier van Vlieg, 
de Sint-Romboutstoren in Mechelen, brengen of uploaden op 
www.UiTmetVlieg.be. Een jury kiest de leukste plek eruit. Een 
architect bouwt de droomplek van de winnaar, en wel zo groot 
dat hij of zij er zelf in past. Naast deze prijs schenkt de stad 
tickets voor het Supervliegfestival, een cultureel festival in 
Ninove voor kinderen van 4 tot 12 jaar, op 5 oktober. 

Praktisch
• Voor deelnemers van 4 tot 12 jaar en hun ouders, grootouders, 

broers, zussen, vriendjes, buurjongens en -meisjes…
• De zoektocht loopt van 1 juli tot en met 30 augustus tijdens de 

openingsuren van de bib.

Voor de meeste activiteiten is het 
kansenpastarief van toepassing. 
Vraag ernaar bij de desbetreffende dienst.
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	 Di 03-06-2014 - Lezing Lut Celie
 CM Midden Vlaanderen - 09 267 57 35

 Zo 15-06-2014 - Dansvoorstelling
 Stedelijke Academie - 054 33 47 25

 Wo 18-06-2014 - Bloedafname
 Rode Kruis Ninove - 054 33 85 39

 Za 28-06-2014 - Dansvoorstelling
 Vandaky - 0478 80 05 61

 Zo 29-06-2014 - Dansvoorstelling
 Vandaky - 0478 80 05 61
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TE GAST IN JUNI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM

POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Vergaderlokaal 1ste verdiePING

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Zo 01-06-2014 - Kindermarkt
 Gezinsbond Meerbeke - 054 33 38 08

 Vrij 20-06-2014 - Bloedafname
 Rode Kruis Ninove - 054 33 85 39 
 

	 Ma 23 en 30-06-2014 - initiatie iPad
 POB Ninove – 054 32 40 04

  

PARCOURS
Kort en krachtig circuit van 1.500 m over de Onderwijslaan, 
Bevrijdingslaan, Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat en Centrumlaan.

PROGRAMMA 
• 12.45 uur Start van het Belgisch Kampioenschap   

 Medici over 30 ronden (45 km). 
• 14.30 uur Kampioenschap van groot Ninove voor   

 wielertoeristen over 25 ronden (37,5 km) 
 Inschrijven via Ninoofse wielerclubs (meer   
 details via www.flanderscyclingevents.be)  

•  15.45 uur 1ste Criterium voor dames elite over 35 ronden  
 (52,5 km). Met deelname van de top van het   
 internationaal en nationaal dames wielrennen

• 17.20 uur Publiciteitskaravaan (2 ronden)
• 17.30 uur Tijdrit profs deelnemers natourcriterium.
• 18.15 uur Start van het 3de internationaal natourcriterium     

 over 50 ronden (75 km)
• 20.00 uur Voorziene aankomst en huldigingen

 

VERKEER
Van 12 uur tot 21 uur wordt het parcours Onderwijslaan 
- Bevrijdingslaan –Vuurkruisersstraat – Polderbaan – 
Molendenderstraat – Centrumlaan – Onderwijslaan volledig 

Wielergekte

afgesloten voor alle verkeer. Ook bewoners met de wagen 
krijgen geen toegang tot het parcours.

Parkeerverbod

29 juli vanaf 7 uur tot 12 uur
• Onderwijslaan vanaf de Bevrijdingslaan tot aan de 

parking van de politie
3 augustus van 6 uur tot 22 uur

• Onderwijslaan vanaf de parking van de lokale politie tot 
aan de Centrumlaan

• Onderwijslaan vanaf de Bevrijdingslaan tot aan de 
Burchtstraat

• Bevrijdingslaan: volledig
• Centrumlaan: volledig tussen Molendenderstraat en 

Kaardeloodstraat
• Vuurkruisersstraat: volledig
• Polderbaan: volledig
• Molendenderstraat: volledig

3 augustus van 11 uur tot 21 uur
• Ameiveld: breedste gedeelte vanaf de 

Geraardsbergsestraat zodat tweerichtingsverkeer 
tijdens het criterium mogelijk is voor de bewoners.

Parkings voor het publiek

• Parking Carrefour
• Ringlanen
• Station
• Industriepark
• VK Ninove
• Parking oude OCMW-site

3DE INTERNATIONAAL NATOURCRITERIUM, ZONDAG 3 AUGUSTUS
Zondag 3 augustus kan je voor de derde keer naar het internationaal Natourcriterium in Ninove.

Aan dit gratis criterium nemen internationale en nationale toprenners deel én ook laureaten uit de Ronde van 
Frankrijk! Start- en aankomst liggen op de Onderwijslaan. 

www.flanderscyclingevents.be 
 INFO©
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CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM



CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM

Zo 21-09-2014  Muziek   
 Place Caravan, Binti & Swingzapopping / 
 Concerten op autovrije zondag 
 
Wo  24-09-2014  Film 
 Het vonnis / Regie: Jan Verheyen   
 
Zo  28-09-2014  Klassieke muziek
 Frank Theuns & Wim Winter / Subtiel

Za 04-10-2014  Muziek   
 LSP BAND / Van Vroeger En Nu 
 
Zo  05-10-2014  Familievoorstelling 
 Supervlieg / Familiefestival (4+)   
 
Wo  08-10-2014  Theater & Woord
 De Kolonie / Rudy

Vr  10-10-2014  Amusement   
 De Schedelgeboorten / Het beste van …
 Jubileumshow 20 jaar De Schedelgeboorten

Di  14-10-2014  Film 
 The Impossible / Regie: Juan Antonio Bayona

Wo 22-10-2014  Amusement 
 Raf Walschaerts / Jongen toch

Vr  12-12-2014  Muziek   
 Pieter Embrechts /
 Apenbloed en Engelengezang

Za  13-12-2014  Amusement   
 Begijn Le Bleu / Speciaal voor U

Wo  17-12-2014  Familievoorstelling  
 Uitgezonderd Theater! / 
 IJskristal van Snowakije (5+)

Do  18-12-2014  Theater & Woord  
 KVS / Missie

Za 10-01-2015  Klassieke muziek  
 Groep Spiraal en het Ninoofs Kamerorkest /   
 Nieuwjaarsconcert

Zo  11-01-2015  Klassieke muziek  
 Groep Spiraal en het Ninoofs Kamerorkest /   
 Nieuwjaarsconcert

Do  15-01-2015  Theater & Woord  
 Ensemble Leporello / Het laatste feest

Za  17-01-2015  Amusement   
 Michael Van Peel / Van Peel overleeft 2014

Wo  28-01-2015  Film    
 La grande bellezza / Regie: Paolo Sorrentino

Vr  30-01-2015  Muziek   
 Buurman / In de naam van de vader, de zoon   
 en de kleinzoon

Wo  11-02-2015  Film   
 12 years a slave / Regie: Steve McQueen

Do  12-02-2015  Amusement  
 Lankmoed / Stilt

Di  17-02-2015  Familiefilm  
 Sunshine Barry en de Discowormen (6+) /
 Regie: Thomas Borch Nielsen

Wo  18-02-2015  Familiefilm  
 Otto is een neushoorn (4+) /
 Regie: Kenneth Kainz

Vr  27-02-2015  Muziek   
 Percossa / The Real Deal

Za  28-02-2015  Dans/workshop  
 Passerelle / Fairy Queens en Copy That

Di  03-03-2015  Film    
 Marina / Regie: Stijn Coninx

Wo  05-11-2014  Film    
 Hannah Arendt / Regie: Margarethe Von Trotta

Do  06-11-2014  Theater & Woord  
 Braakland/Zhebilding / Leni & Susan

Za  08-11-2014  Muziek   
 The Flying Pickets / You & only you 

Vr  14-11-2014  Amusement   
 William Boeva / Megalomaan

Vr  21-11-2014  Theater & Woord  
 Schoonderhage ‘Scherven op zolder’ /
 Och Gottekes 

Zo  23-11-2014  Muziek   
 Frank Cools / Oud Goud

Wo  03-12-2014  Film    
 Te doy mis ojos / Regie: Icíar Bollaín

Do  04-12-2014  Theater & Woord  
             Vernieuwd Gents Volkstoneel /Slechte vrienden

Vr  05-12-2014  Literatuur   
 Groote Literatuur

Zo  07-12-2014  Klassieke muziek  
 S. Baptist & A. Van Den Bossche /
 Impression soleil couchant

Wo  04-03-2015  Familievoorstelling  
 De Maan / Pjotr en de wolfski (3+)

Do  05-03-2015  Amusement   
 Gili / CTRL

Vr  06-03-2015  Muziek   
 Guido Belcanto / Cavalier Seul

Zo  08-03-2015  Klassieke muziek  
 Klassiek Ninove

Wo  11-03-2015  Theater & Woord  
 Compagnie Cecilia /
 De soldaat-facteur en Rachel

Vr  13-03-2015  Familievoorstelling  
 Compagnie Frieda / x tot de zoveelste (8+)

Za  14-03-2015  Muziek   
 Nele Bauwens en Ben Segers / Out of the Blues

Za  21-03-2015  Klassieke muziek  
 Ensor Strijkkwartet / Lenteconcert

Zo  22-03-2015  Familievoorstelling  
 Theater Anna’s Steen / Z van Zokken (5+)

Di  31-03-2015  Theater & Woord  
 Skagen / Deurdedeurdeur

Wo  01-04-2015  Muziek   
 Jef Neve / Solo

Wo  15-04-2015  Familievoorstelling  
 Sprookjes en Zo / Hans en Grietje (5+)

Di  21-04-2015  Film    
 Dans la maison / Regie: François Ozon

Do  23-04-2015  Theater & Woord  
 Bronks / Sorry voor alles (12+)

Za  25-04-2015  Amusement   
 Comedy Line Up / Jeroen Leenders,
 Steven Goegebeur, Steven Mahieu

Zo  26-04-2015  Klassieke muziek   
 Bachplus / Cantateconcert

Di  12-05-2015  Film    
 Philomena / Regie: Stephen Frears

Vr  22-05-2015  Theater & Woord  
  Lazarus / Met argumenten kan je iedereen
 overtuigen

Wo  27-05-2015  Muziek   
 10 jaar Te Gek!? / Manische Manne



                                         Ninove Kort
50 jaar huwelijk

De jubilarissen tijdens de maanden juli en augustus worden vermeld in het septembernummer van Ninove Info.

Joseph Roger Van Laethem, geboren op 5 april 1939, met
Christiane Du Bois, geboren op 18 mei 1940
Gehuwd in Meerbeke op 12 juni 1964.
Wonend in Meerbeke

Van jong naar (g)oud

PODIUMOPTREDEN CAFÉ RADIO
Wat? Muziekoptreden van Café Radio n.a.v. de 
Sinksenkermis in Ninove
Waar? Oudstrijdersplein/Langemuntstraat 
Wanneer? Zondag 8 juni om 18 uur
Info: dienst evenementen, 054 31 32 88, 
evenementen@ninove.be 

PINKSTERZONDAG AAN DE NINOOFSE 
WINDMOLENS
Wat? Opendeur van de molens in Appelterre en 
Denderwindeke
Waar? Molen Ter Zeven Wegen, Heirebaan, Denderwindeke 
en Wildermolen, Wilderstraat, Appelterre
Wanneer? Zondag 8 juni van 14 uur tot 18 uur. 
De Wildermolen in Appelterre is verder ook elke tweede 
zondag van de maand open. De molen in Denderwindeke, 
elke laatste zondag van de maand.
Info: www.molenechos.org

BIG JUMP
Wat? Je kan de Dender inspringen om zo de aandacht 
te vestigen op de stagnerende waterkwaliteit en de 
overstromingsproblematiek van onze waterlopen.
Waar? ‘t Oeverstekske, Denderkaai, Ninove
Wanneer? Zondag 13 juli van 14.30 uur tot 17 uur
Info: www.natuurpunt.be/ninove

TE DEUM
Wat? Te Deum n.a.v. de nationale feestdag
Waar? Abdijkerk Ninove 
Wanneer? Maandag 21 juli om 11.30 uur
Info: dienst evenementen, 054 31 32 88,
evenementen@ninove.be 

PODIUMOPTREDEN GENERATION6
Wat? Muziekoptreden van Generation6 n.a.v. de 
zomerkermis in Ninove
Waar? Oudstrijdersplein/Langemuntstraat 
Wanneer? Zondag 27 juli om 18 uur
Info: dienst evenementen, 054 31 32 88,
evenementen@ninove.be

BRADERIJEN 
21 juni:  Topdag/Sint-Pietersfeesten: opendeurdag
 winkels en braderij in het stadscentrum
3 augustus:  Rechteroever Feest! met muziekoptredens  
 op het Dr. Hemerijckxplein.

Evenementenkalender

                          Toer van de deelgemeenten

Tot eind dit jaar gaat het stadsbestuur in elke 
deelgemeente langs om haar plannen toe te lichten 
en te luisteren naar jouw mening, vragen, voorstellen. 
Op deze avonden kan je in kleine groepen spreken over 
verschillende thema’s in verband met je deelgemeente, 
met de betrokken schepenen en de burgemeester. De 
volgende infoavonden zijn:
• POLLARE:  3 juni - buurthuis
• APPELTERRE:  11 juni - stedelijke basisschool 

 De Oogappel

Elke inwoner van deze deelgemeenten krijgt een 
uitnodiging in de bus, met daarbij een antwoordkaart 
waarop hij kan aangeven waarover hij graag zou willen 
praten in verband met zijn deelgemeente. Wil je nu alvast 
een aantal dingen doorgeven, stuur dit dan naar de dienst 
communicatie, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, of mail 
naar informatie@ninove.be. 

Ninove

INFO Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP

- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uu
- Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (van september tot eind maart)
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

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

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Elke maandag.

- !!! VAN APRIL TOT SEPTEMBER IS DE BALIE GESLOTEN 

OP ZATERDAGVOORMIDDAG!!!  
- 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.

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

✁

Naam: 

Adres: 

Tel.: 
   
E-mail:

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM

JAARBROCHURE 

Wens je de programmabrochure van seizoen 2014-2015 te 
ontvangen, stuur dan dit strookje terug naar: CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, 9400 Ninove

VERKRIJGBAAR 
VANAF 2 JUNI 2014
De nieuwe seizoensbrochure van CC De 
Plomblom mag je verwachten vanaf 2 juni 
2014.
Ontvang je graag een exemplaar thuis 
toegestuurd, aarzel dan niet om ons je naam 
en adres te bezorgen: ccbalie@ninove.be 
of 054 34 10 01.

De abonnementenverkoop start dit jaar op 
10 juni vanaf 9 uur. Verkoop losse tickets 
start op 17 juni vanaf 9 uur.

Wij zijn gesloten van 1 juli tot en met 18 
augustus. Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 
29 augustus 2014 zijn wij open van 9 uur tot 
12 uur.
Vanaf dinsdag 2 september zijn wij terug 
open op de gewone openingsuren.
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                                         Ninove Kort
Sta niet voor een gesloten deur!

SPORTHAL
Tel. 054 33 93 97

• Juni 
- Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 23 uur.  
- zaterdag en zondag: competitiesport 
- zondag gesloten om 12.45 uur

• Juli 
- Maandag tot vrijdag: 8 uur tot 16 uur 
- zaterdag en zondag gesloten 
sluitingsweek: 26 juli t.e.m. 3 augustus

• Augustus 
- maandag tot vrijdag: 8 uur tot 23 uur 
- zaterdag en zondag: competitiesport 
- zondag gesloten om 12.45 uur 
- sluitingsweek: 26 juli t.e.m. 3 augustus

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
Tel. 054 33 40 64

 - maandag  07.30-21.00 uur
 - dinsdag 07.30-21.00 uur
 - woensdag 07.30-21.00 uur
 - donderdag 07.30-21.00 uur
 - vrijdag 07.30-21.00 uur
 - zaterdag 10.00-17.00 uur
 - zondag 09.00-17.00 uur
(De kassa sluit 45 minuten vóór sluiting van het zwembad)
• Het zwembad is gesloten op 6 juni.
• Op maandag 11 juli is het zwembad open van 9 uur tot 17 uur. 

 

CC DE PLOMBLOM
Tel. 054 34 10 01

CULTUURCENTRUM DE PLOMBLOM
• Het cultuurcentrum is gesloten van 1 juli tot en met 18 

augustus.
• Van dinsdag 19 t.e.m. vrijdag 29 augustus is het 

cultuurcentrum open van 9 uur tot 12 uur. 

VLAAMS WONINGFONDS (EXTERNE DIENSTVERLENING)
• Geen spreekuur tijdens de maanden juli en augustus. 

BIBLIOTHEEK
Tel. 054 32 40 04

• De bib is gesloten op zaterdag 12 juli, 26 juli en 16 
augustus.

De openingsuren van de overige 
stadsdiensten blijven ongewijzigd.

INFO • Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, 09 241 74 74, wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 
• Stad Ninove, dienst openbare werken, 054 31 32 83, openbare.werken@ninove.be 
• www.wegenenverkeer.be/ninove 

Fase 4 van de herinrichtinsgwerken aan Den Dollar start begin augustus. Hou de website www.ninove.be, 
facebook en twitter in het oog voor meer informatie.
Bewoners zullen tijdig geïnformeerd worden via bewonersbrieven.

Herinrichting Den Dollar

• Wat? Stand van zaken masterplan OCMW-site
• Wanneer? Woensdag 18 juni om 20 uur
• Waar? Stedelijke academie voor muziek, woord en dans, Parklaan 13a, Ninove
• Voor wie? Alle geïnteresseerden

Infoavond ontwikkeling OCMW-site

 

Stedelijke academie voor muziek, woord en dans

Academie voor beeldende kunsten

INFODAG
• Woensdag 18 juni van 17 uur tot 19.30 uur 

Academie Denderhoutem, Molenstraat 17
• Donderdag 19 juni van 18 uur tot 20.30 uur 

Academie Ninove, Parklaan 13 

INSCHRIJVINGEN 
Je kan inschrijven voor het nieuwe schooljaar van 16 
juni tot 28 juni en van 25 augustus t.e.m. 30 september.
Meer info: 054 33 47 25, www.academieninove.be.

HET STOND IN DE KRANT
Dansvoorstelling door de leerlingen lagere graad

• Zondag 15 juni om 15 uur en 17.30 uur
• Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove
• Toegang: 6 euro 

Kaarten verkrijgbaar in cc De Plomblom, 
tel. 054 34 10 01 
leerlingen academie toegang gratis

• i.s.m. het oudercomité van de academie 

OPENDEURDAG

• Zaterdag 14 juni van 10 uur tot 17 uur in de ateliers van de 
academie, Parklaan 1 

EINDEJAARSTENTOONSTELLING 
LEERLINGEN

• Zaterdag 14 juni, zondag 15 juni 
Zaterdag 21 juni, zondag 22 juni

• Cultuurcentrum De Plomblom, Graanmarkt 12 
en oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6 

• Open tijdens de kantooruren.  
In het weekend van 14 uur tot 18 uur

TENTOONSTELLING IN DE BIBLIOTHEEK

Tentoonstelling van kunstwerken van studenten van de hogere 
graad: ateliers beeldhouwkunst, tekenkunst, schilderkunst en 
kant en textiel.
• Van 1 juli tot 30 augustus
• Bibliotheek Ninove, Graanmarkt 12
• Open tijdens de openingsuren van de bib

INSCHRIJVINGEN

De academie voor beeldende kunsten Ninove 
biedt opleidingen voor kinderen (6 tot 11 jaar), jongeren (van 12 
tot 17 jaar), en volwassenen (+ 18 jaar).
• Adres: Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
• Nieuw: volgend schooljaar zijn er twee nieuwe groepen 

lagere graad op zondagvoormiddag:
      - 1ste groep: 09.00 – 10.40 uur
      - 2de groep: 10.50 – 12.30 uur

Hoe inschrijven?
• Online vanaf 1 juni via www.liedekerke.be rubriek Onderwijs 

– Gemeentelijke Academie Beeldende Kunst )
• Tijdens de opendeurdag: zaterdag 14 juni van 9 uur tot 

14 uur
• Vanaf september in het atelier van de academie, Parklaan 1, 

Ninove  
op woensdag: 13.30 – 16.30 uur 
op zaterdag: 09.00 – 14.00 uur 

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 8 juni, 
9 juni, 11 juli (uitgezonderd het zwembad), 
21 juli en 15 augustus.

ZOMERUURREGELING 
STADSDIENSTEN EN 
EXTERNE DIENSTVERLENING

STADHUIS EN OUD STADHUIS
Tel. 054 31 32 33  en 054 31 32 25

• Tijdens de maanden juli en augustus werken de diensten in 
het stadhuis en oud stadhuis volgens de zomeruurregeling. 
Ze zijn dan enkel te bereiken tijdens de volgende 
openingsuren: 
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, donderdag van 
16 uur tot 18.30 uur.

• Voor de pensioenaanvragen kan je elke 
maandagvoormiddag van 9 uur tot 11 uur terecht bij de 
dienst bevolking.

UITZONDERINGEN

DIENST TOERISME
• dagelijks van 8.30 uur tot 12 uur.
• maandag, dinsdag en woensdag ook van 14 uur tot 16 uur.
• donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
• de dienst toerisme is tijdens de maanden juni, juli en 

augustus ook open op zaterdag en zondag van 10 uur tot 12 
uur en van 14 uur tot 16 uur. 

• op zondag 27 juli en zaterdag 16 augustus, is de dienst 
toerisme ook gesloten.

SPREEKUUR PENSIOENEN (EXTERNE DIENSTVERLENING)
• werknemers: spreekuur op dinsdag 15 juli, 19 augustus en 

28 augustus van 13.30 uur tot 15.30 uur
• zelfstandigen: spreekuur op dinsdag 15 juli en 19 augustus 

van 10 uur tot 12 uur

SPREEKUUR VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 
(EXTERNE DIENSTVERLENING)
• Spreekuur op 7 juli en 4 augustus van 13.30 uur tot 15 uur

INFO 053 64 55 97, gabk@liedekerke.be,
www.liedekerke.be/Onderwijs, 
Academie Beeldende Kunst
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                                         Ninove Kort

Zaterdag 14 juni kan je van 9 uur 
tot 12 uur gratis je fiets laten graveren 
in het bijcommissariaat van de politie op de 
Aalstersesteenweg 24. Geen fietsgraveringen tijdens de 
vakantiemaanden.

Eind mei kreeg elke inwoner het Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje in de brievenbus. Hierin staan alle zomerse 
activiteiten, georganiseerd door de stadsdiensten, 
verenigingen, particulieren... Heb je om één of andere 
reden toch geen Zakboekje gekregen of wil je meerdere 
exemplaren, contacteer dan de dienst communicatie 
(054 31 32 25, informatie@ninove.be). Zij sturen je graag 
nog een exemplaar toe.

De Ark van Pollare vzw is op zoek naar mensen die een weide gratis willen ter beschikking 
stellen om opgevangen weidedieren (paarden, pony’s , geiten enz. ) te laten grazen. 

Indien er geen beschutting op de weide staat in de winter of de afsluiting is onvoldoende 
goed, dan zorgt de Ark van Pollare voor een oplossing. In dit geval geven de mensen enkel 
hun akkoord om de weide 5 à 10 jaar te laten gebruiken.

Fietsgraveringen
bij de politie

Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje

Dierenwelzijn

WIELERWEDSTRIJDEN
 
Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er volgende 
wielerwedstrijden op Ninoofs grondgebied:
• 1 juni: Ninove - 3e editie Andrea Tafi Classic voor 

wielertoeristen, 
• 23 juni: Aspelare - Elite zonder contract en beloften U23
• 7 juli: Denderwindeke - Elite zonder contract en 

beloften U23
• 13 juli: Ninove - Elite zonder contract/Wielertoeristen
• 24 juli: Ninove - “Grote Prijs Beeckman-De Caluwé” - 

Elite met contract
• 2 augustus: Denderwindeke - Juniores heren en 

Nieuwelingen heren
• 3 augustus: Ninove “Natourcriterium”: zie pag. 12
• 10 augustus: Meerbeke - Elite zonder contract en 

beloften U23
• 30 augustus: Nederhasselt - Nieuwelingen en Dames 

Elite

REGIOTOUR ZATERDAG 14 JUNI
 
Mountainbiketocht van minimum 80 km. Door 5 extra 
lussen kan je opbouwen tot 145 km.
Starten kan van 7 uur tot 10.30 uur in Erpe-Mere, Herzele, 
Zottegem, Geraardsbergen, Denderhoutem en Ninove 
(voetbalterrein van E. Winnik, Minnenhofstraat 9).

Deelnameprijs: 8 euro. Inschrijving mogelijk op elke 
startplaats.

Invullen van en vragen over jouw belastingsaangifte? De 
ambtenaren van de belastingscontrole Ninove helpen je 
graag!

Je kan terecht in de kantoren op de Bevrijdingslaan 7 in 
Ninove op volgende tijdstippen:
• dagelijks van 9 uur tot 12 uur
• tijdens de maand juni, elke dag van 9 uur tot 15 uur
• op donderdag 5, 12, 19 en 26 juni ook van 15 uur 

tot 18.30 uur

Heb je geen tijd om langs te komen?
Wil je je belastingsaangifte digitaal indienen?
Wens je meer informatie?
Surf dan naar www.taxonweb.be

Sport 

Belastingen

Ninove

INFO

INFO

Sportdienst 
054 33 93 97 
sport@ninove.be 

Heffing op niet-bebouwde percelen:
vrijstellingen en belastbaarheid van eigenaars 
van bouwgronden

Ninove voerde met ingang van 1 januari 2014 een belasting 
op onbebouwde percelen in. In de loop van de maand maart 
werden inwoners van groot Ninove die op basis van het 
register van onbebouwde percelen in aanmerking komen 
voor deze belasting, persoonlijk aangeschreven. Het register 
van onbebouwde percelen is gekoppeld aan het kadaster. 
Aangezien het kadaster altijd een jaar achter loopt op de 
effectieve situatie kan het zijn dat wie intussen door verkoop 
geen eigenaar meer is,toch een brief ontvangen heeft. Door 
de bijgevoegde vragenlijst te beantwoorden kan de stad 
achterhalen wie effectief belastbaar is en wie vrijgesteld. 
Enkel wie belastbaar is, ontvangt later een aanslagbiljet om te 
betalen. 
De huidige brief en vragenlijst was dus enkel een 
aangifteformulier om te onderzoeken wie al dan niet vrijgesteld 
is en wie dus een aanslagbiljet toegestuurd wordt op een later 
tijdstip. 

Een korte toelichting bij de vragen:

Ben je eigenaar van meerdere niet-bebouwde 
percelen op het grondgebied van Ninove? 
• Ben je eigenaar van één onbebouwd perceel in Ninove, 

dan ben je vrijgesteld tot vijf jaar na de invoering van 
het reglement (dus tot eind 2018). Er wordt enkel naar 
bouwgronden gelegen in Ninove gekeken, hoeveel 
bouwgronden men buiten Ninove heeft, maakt niet uit. Ook 
het aantal huizen, appartementen, bossen, weiden (die geen 
bouwgrond zijn) waarvan je eigenaar bent, maakt niet uit. 

• Heb je twee of meerdere bouwgronden in Ninove, dan moet 
je op alle bouwgronden een belasting van 200 euro per 
bouwgrond betalen. Dus ook op de eerste bouwgrond (tenzij 
je in aanmerking komt voor één van de vrijstellingen hier 
opgesomd). 

Kan het niet-bebouwde perceel tijdens het 
heffingsjaar bestemd worden voor bebouwing?
• Ja: dan is de bouwgrond belastbaar (tenzij je in aanmerking 

komt voor één van de vrijstellingen hier opgesomd)
• Neen: dan ben je vrijgesteld van de belasting. 

Ben je een door de overheid erkende jeugd- of 
sportvereniging?
• Ja: dan vrijgesteld. 
• Neen: dan mogelijks belastbaar (tenzij je in aanmerking 

komt voor één van de vrijstellingen hier opgesomd)

Heb je kinderen jonger dan 30 jaar?
• Neen: dan ben je belastbaar (tenzij je in aanmerking komt 

voor één van de vrijstellingen hier opgesomd)
• Ja: dan ben je vrijgesteld voor 1 bouwgrond per kind, omdat 

deze bouwgronden mogelijks gehouden worden om later 
te schenken aan de kinderen om later op te bouwen. De 
vrijstelling is geldig tot de kinderen 30 jaar zijn. 

Dus: heb je vier bouwgronden in Ninove en 2 kinderen onder 
de 30 jaar, dan moet je maar op twee bouwgronden betalen. 

Paalt het perceel aan een bebouwd perceel dat 
ook jouw eigendom is en één ononderbroken 
ruimtelijk geheel vormt met dat niet-bebouwde 
perceel (niet afgescheiden door haag of andere 
afsluiting)?
Een bouwgrond naast de woonst met maximum 30 meter aan 
de straatkant is vrijgesteld als het een ononderbroken geheel 
vormt (dus niet afgesloten door een haag of een afsluiting). Is 
het perceel meer dan 30 meter, dan is het altijd belastbaar.

Ben je op 1 januari van het aanslagjaar minder 
dan een jaar eigenaar van het perceel?
Dan is er vrijstelling.

Was het perceel verpacht vóór 1 januari 2014?
In geval van een pacht aan een landbouwer is de bouwgrond 
vrijgesteld. 

Heb je een stedenbouwkundige aanvraag 
ingediend of een vergunning verkregen voor het 
oprichten van een voor wonen bestemd gebouw?
Dan is er vrijstelling voor het jaar van behandeling van de 
bouwaanvraag en voor de twee aanslagjaren volgend op het 
jaar waarop de stedenbouwkundige vergunning verkregen 
werd. 

Maakt het perceel deel uit van een 
verkavelingsvergunning? 
Er is vrijstelling gedurende vijf kalenderjaren (vanaf 1 januari) 
die volgen op een verkavelingsvergunning (bijvoorbeeld: een 
verkavelingsvergunning van 2008 geeft nog vrijstelling, maar 
niet meer vanaf 2015). 

Dienst huisvesting
054 31 32 75
huisvesting@ninove.beINFO

2014

De Ark van Pollare, vzw
Pollarebaan 115, Pollare
0497 42 18 02
info@arkvanpollare.be 
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                                         Ninove Kort
Openbaar onderzoek ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven”

Subsidie voor renovatie van handelspanden 

 
Reisdocumenten tijdig aanvragen!

PASPOORT
Om naar het buitenland te reizen, heb je officiële reisdocu-
menten nodig. Voor een aantal landen volstaat een identi-
teitskaart, andere landen eisen een paspoort, eventueel met 
visum. Een paspoort vraag je aan bij de dienst bevolking, een 
visum vraag je in België aan bij de ambassade of het consulaat 
van je reisbestemming.
De aanvraag voor een paspoort (reispas) moet minstens 10 
dagen vóór het vertrek gebeuren, voor landen waar ook een 
visum nodig is ten minste 20 dagen vóór de afreis.
Het paspoort moet je persoonlijk aanvragen. Minderjarigen 
moeten vergezeld zijn van één van de ouders. Breng het vol-
gende mee:
• 1 recente kleurenpasfoto
• je oude reispas
• het gevraagde bedrag
• je identiteitskaart
Er bestaat een gewone procedure en een spoedprocedure als 
je onverwacht naar het buitenland moet vertrekken.
Voor een gewone procedure moet je op een leveringstermijn 
van ongeveer 10 werkdagen rekenen. De levertijd bij een 
spoedprocedure bedraagt 1 werkdag.
Tarieven
• Gewone procedure: 70 euro (voor 0 tot 18-jarigen: 40 euro).
• Spoedprocedure: 245 euro (voor 0 tot 18-jarigen: 215 euro)

KIDS-ID
Voor het reizen naar landen waar de Belgische identiteits-
kaart volstaat, hebben kinderen jonger dan 12 jaar een 
kids-ID nodig. Kom samen met het kindje naar de dienst 
bevolking in het stadhuis en breng het volgende mee:
• je identiteitskaart
• 1 recente foto van het kindje
• 10 euro
Levering kids-ID: tussen de 2 en 3 weken. Wie zijn kaart 
sneller wil, kan gebruik maken van de dringende of zeer 
dringende spoedprocedure. Uiteraard ligt de kostprijs hierbij 
wel hoger.

MINDERJARIGEN DIE ALLEEN REIZEN

Kinderen jonger dan 18 jaar die alleen reizen of met een 
andere persoon, moeten in het bezit zijn van een reistoelating 
ondertekend door één van de ouders. De persoon die het 
ouderlijk gezag uitoefent (vader, moeder of voogd) is degene 
die de toestemming geeft. Deze persoon biedt zich persoon-
lijk met zijn identiteitskaart aan bij de dienst bevolking voor 
de wettiging van de handtekening.

Alle documenten die de dienst bevolking aflevert, 
kunnen vanaf nu met bancontact betaald worden! 

INFO

INFO

Dienst bevolking, 054 31 32 59
bevolking@ninove.be
of www.diplomatie.be.

Alain Goublomme
0476 35 29 29
alain@goublomme.telenet.be

7

• Je vindt het volledige ontwerp ook op www.ninove.be/
wonen en bouwen  

Informatievergadering
Om dit plan toe te lichten is er een informatievergadering 
op donderdag 3 juli om 20 uur in het vergaderlokaal van 
cc De Plomblom, ingang via E. De Deynstraat. 
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen via 
ruimtelijke.ordening@ninove.be.

Komen niet in aanmerking voor de subsidie: vrije 
beroepen, dienstverlenende beroepen, kantoren, horeca 
en eigenaars die zelf geen handelszaak in het pand 
uitbaten.

STADSKERN
De subsidie voor gevelrenovatie en de renovatie van 
leegstaande panden in de stadskern loopt nog tot 30 
november 2014. De subsidie bedraagt 75% van het 
factuurbedrag tot een maximumbedrag van 10.000 euro 
per pand. Zowel huurders als eigenaars kunnen gebruik 
maken van de subsidie. Alle handelspanden gelegen langs 
en binnen de ring rond Ninove komen in aanmerking voor 
de subsidie.

De stad opent een openbaar onderzoek voor het 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde bedrijven”.
Het ontwerp van dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan (de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige 
voorschriften met grafische plannen) ligt ter inzage van 
10 juni 2014 tot en met 8 augustus 2014,
• bij de dienst ruimtelijke ordening, stadhuis, 

Centrumlaan 100, Ninove 
• in de bibliotheek, Graanmarkt 12, Ninove (tijdens de 

openingsuren) 
 
 

DORPSKERNEN: NIEUW!
De stad Ninove wil de handelspanden aantrekkelijker 
maken en de basisvoorzieningen in de dorpskernen 
behouden. Daarom subsidieert de stad nu ook in de 
dorpskernen:
• de renovatie van winkelgevels (de werken moeten 

minimaal 5.000 euro excl. btw bedragen)
• de inrichting van leegstaande handelspanden (de werken 

moeten minimaal 15.000 euro excl. btw bedragen)
De subsidie bedraagt 60% van het factuurbedrag tot een 
maximumbedrag van 10.000 euro per pand.
In totaal kan de stad Ninove 400.000 euro ter beschikking 
stellen waarvan 200.000 euro Vlaamse subsidies en 
200.000 euro van de stad zelf. 
Deze regeling loopt tot 31 december 2017.
Voor wie?
De subsidie is bestemd voor handelaars, zowel natuurlijke 
als rechtspersonen.

Dienst ruimtelijke ordening
054 31 32 98
ruimtelijke.ordening@ninove.be

Dienst Lokale economie
054 31 32 66
lokale.economie@ninove.be
www.ninove.be

INFO

INFO

Is je kind een moeilijke slaper? Ruimt je zoontje nooit op? 
Maken je kinderen veel ruzie? Heb je als ouder soms het 
gevoel dat je er alleen voor staat?
Het groepsprogramma Triple P, een initiatief van vzw Den 
Boomgaard en het stadsbestuur Ninove, biedt je duidelijke 
en eenvoudige strategieën om je problemen als ouder op te 
lossen en in de toekomst te vermijden.
Er wordt gewerkt met een groep van max. 12 personen. Je 
kan alleen of als koppel komen.
Eerst zijn er vijf groepssessies. Nadien volgen drie 
telefonische sessies waarin je persoonlijke vooruitgang wordt 
opgevolgd. Tenslotte is er nog een afrondende groepssessie 
en een afsluitende telefonische sessie.
• Voor wie? Ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar
• Waar? Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
• Wanneer? Donderdag 18 en 25 september, 2, 9, 16 

oktober, 20 november telkens van 19 uur tot 21.30 uur 
(voor andere data kan je telefonisch contact opnemen met 
vzw Den Boomgaard).

• Prijs? Gratis
• Info en inschrijvingen? Vzw Den Boomgaard, 

055 42 36 53,an@denboomgaard.telenet.be, www.triplep.be 

Groepsprogramma
Triple P 

Zowat 250 water- en windmolens in Vlaanderen getuigen 
van het eeuwenoude molenambacht. Honderden molenaars 
houden de molens maalvaardig en zetten regelmatig de 
wieken in de wind. 
Het molenaarsambacht vereist echter heel wat stielkennis. 
Wie molenaar wil worden, moet dus een opleiding volgen. 
De vzw Molenforum Vlaanderen start dit najaar (zaterdag 
18 oktober) met een nieuwe cursus om mannen en 
vrouwen in te wijden in de geheimen en de knepen van 
het molenaarsambacht. Een tiental theoretische lessen 
en molenbezoeken worden evenredig verdeeld over de vijf 
Vlaamse provincies. Een lesdag begint om 9 uur en eindigt 
rond 16 uur. De praktijkstage mag je volgen op werkende 
molens in de buurt van jouw woonplaats. Deelnemen aan de 
opleiding van meester-molenaar kost 150 euro. De opleiding 
van molengids volg je voor 120 euro.
Ninove wil de komende jaren een nieuwe impuls geven aan 
de twee windmolens op zijn grondgebied, de molen Ter Zeven 
Wegen in Denderwindeke en de Wildermolen in Appelterre-
Eichem. We doen dan ook een warme oproep aan enkele 
streekgenoten die de molenaarsuitdaging willen aangaan. 

Cursus molenaar

Gelieve het ontwerp grondig na te kijken 
op fouten en uw opmerkingen / correcties 
of bevestiging te faxen of te mailen. De 
opdracht kan enkel uitgevoerd worden met 
uw schriftelijk akkoord. 

AKKOORD VOOR UITVOERING

© PUBLIBURO RECLAMEMAKERS
Désiré De Bodtkaai 10 - 9400 Ninove
tel. 054 32 68 42 - fax 054 34 22 20
info@publiburo.be - www.publiburo.be

DATUM

PROJECT

REFERENTIE

FORMAAT

MATERIALEN

KLEUREN

SCHAAL

OPDRACHTGEVER

DATUM

NAAM

HANDTEKENING

2 MAART 2010

spandoek

15854

250 x 100 cm

pvc zeildoek

zie ontwerp

nvt

Chau�aluc

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

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

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Marc & Marleen heten je welkom 

Roesbeke 79, 9402 Meerbeke 

0479 28 40 01 

info@roesbeekhoeve.be 

www.deroesbeekhoeve.be 
B&B  

Gastenverblijf  
 

In gezellige kamers voorzien van alle 
comfort kan u genieten van de rust van 

het platteland.  
 

Ontbijt (mogelijk vanaf 5u30)  

of half pensioen.  

Eet - & praatcafé  
Diverse streekbieren 

Specialiteiten van het huis: 
Pannenkoeken 

Spek met eieren 
Boterham met boerenham/plattekaas 

Groot Zomerterras 
Zaal voor vergaderingen, cursussen ...  

 Open op vrijdagavond, zaterdag,
 zon- en feestdagen
 

Nu ook Luchthavenvervoer  

& Privépersonenvervoer  

Meer info via tel. of mail.  

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.6

 I 
ju

ni
, j

ul
i,

 a
ug

. 2
01

4

22



WORD BLOEDGEVER: OOK JOUW BLOED REDT LEVENS  
• dinsdag  10 juni:  Appelterre, zaal Pax, Dorp 13
•  woensdag  11 juni:  Denderwindeke, stedelijke basisschool, Edingsesteenweg 344
•  woensdag  18 juni:  Ninove, cc De Plomblom , Graanmarkt 12
•  vrijdag  20 juni:  Meerbeke, De Linde, Gemeentehuisstraat 42
•  woensdag  25 juni:  Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
Telkens van 18 uur tot 20.30 uur
In Okegem zijn er geen bloedafnames meer.

Wachtdiensten

         APOTHEKERS
- Zaterdag 31 mei (9 uur) tot dinsdag 3 juni (9 uur)
 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

- Dinsdag 3 juni (9 uur) tot zaterdag 7 juni (9 uur)
 Staels J., Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

- Zaterdag 7 juni (9 uur) tot dinsdag 10 juni (9 uur)
 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

- Dinsdag 10 juni (9 uur) tot zaterdag 14 juni (9 uur)
 Raemdonck - Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

- Zaterdag 14 juni (9 uur) tot dinsdag 17 juni (9 uur)
 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 33 25 18

- Dinsdag 17 juni (9 uur) tot zaterdag 21 juni (9 uur)
 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

- Zaterdag 21 juni (9 uur) tot dinsdag 24 juni (9 uur)
 Bruyland – Stationsstraat 37/10
 9400 Ninove – 054 33 26 00

- Dinsdag 24 juni (9 uur) tot zaterdag 28 juni (9 uur)
 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

- Zaterdag 28 juni (9 uur) tot dinsdag 1 juli (9 uur)
 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

- Dinsdag 1 juli (9 uur) tot zaterdag 5 juli (9 uur)
 Penne – Appelterre Dorp 31
 9400 Appelterre – 054 33 63 61

- Zaterdag 5 juli (9 uur) tot dinsdag 8 juli (9 uur)
 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

- Dinsdag 8 juli (9 uur) tot zaterdag 12 juli (9 uur)
 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

- Zaterdag 12 juli (9 uur) tot dinsdag 15 juli (9 uur)
 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

- Dinsdag 15 juli (9 uur) tot zaterdag 19 juli (9 uur)
 Van Gyseghem – Brusselstraat 63
 9400 Ninove – 054 33 37 80

- Zaterdag 19 juli (9 uur) tot dinsdag 22 juli (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59
- Dinsdag 22 juli (9 uur) tot zaterdag 26 juli (9 uur)
 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

- Zaterdag 26 juli (9 uur) tot dinsdag 29 juli (9 uur)
 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

- Dinsdag 29 juli (9 uur) tot zaterdag 2 augustus (9 uur)
 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

        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.

- Zaterdag 2 augustus (9 uur) tot dinsdag 5 augustus (9 uur)
 Staels J. – Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

- Dinsdag 5 augustus (9 uur) tot zaterdag 9 augustus (9 uur)
 Vanoost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

- Zaterdag 9 augustus (9 uur) tot dinsdag 12 augustus (9 uur)
 Raemdonck – Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

- Dinsdag 12 augustus (9 uur) tot zaterdag 16 augustus (9 uur)
 Bruyland – Stationsstraat 37/10
 9400 Ninove – 054 33 26 00

- Zaterdag 16 augustus (9 uur) tot dinsdag 19 augustus (9 uur)
 Van Gyseghem – Brusselstraat 63
 9400 Ninove – 054 33 37 80

- Dinsdag 19 augustus (9 uur) tot zaterdag 23 augustus (9 uur)
 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

- Zaterdag 23 augustus (9 uur) tot dinsdag 26 augustus (9 uur)
 Penne – Appelterre Dorp 31
 9400 Appelterre – 054 33 63 61

- Dinsdag 26 augustus (9 uur) tot zaterdag 30 augustus (9 uur)
 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

- Zaterdag 30 augustus (9 uur) tot dinsdag 2 september (9 uur)
 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

          TANDARTSEN

- Wachtdienst Denderstreek 
Centraal oproepnummer: 0903 39 969 

 zaterdag, zondag en feestdagen - 09.00 - 18.00 uur

- Wachtdienst Land van Aalst (regio Ninove-Geraardsbergen) 
Centraal oproepnummer: 053 70 90 95

 zaterdag 14.00 - 18.00 uur
 zondag en feestdagen - 09.00 – 12.00 u

INFO

IN
FO

www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

Rode Kruis Ninove
054 33 85 39,
http://ninove.rodekruis.be
www.bloedgevendoetleven.be
voorzitter@ninove.rodekruis.be .

Goed om weten

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

www.kapsalon-pilita.be

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

Dames- en herenkapsalon
 met of zonder afspraak

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 28 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde - 054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 

S

K
E

PRINDAL – HOUT
PALENBEDRIJF – TUINHOUT - ENERGIE

PEYENBEEK 2 – 9400 DENDERWINDEKE
TEL: 054 33 10 16 – info@prindalhout.com

BESTEL VIA ONZE WEBSHOP: WWW.PRINDALSHOP.BE

PEYENBEEK 2 - 9400 DENDERWINDEKE
054 33 10 16 - info@prindalhout.com

Openingsuren: ma - vrij 8.30-17u  - za 8.30-13u  
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

Zondagen
uitzonderlijk open
zondag 22 juni 13 u - 17 u

zondag 29 juni 13 u - 17 u

zondag   6 juli 13 u - 17 u

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

Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE-VOORDE

Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

8

ONTDEK DE GOLFSPORT!
GOLF KENNISMAKINGSOCHTEND

elke zondag tot oktober!

Programma (2½ uur)
• 10.30 u Ontvangst deelnemers
• 14.45 u GOLFLES EN DEMONSTRATIE
• 12.30 U Drankje en uitleg hoe golf te beginnen

Deelname €5 p.p., beperkt aantal plaatsen

Schrijf je in via:
info@golfclubenghien.com of bel 02 397 03 10

meer info op www.golfclunenghien.com

TEGELS VOOR BINNEN...

11 nieuwe show-boxen in onze toonzaal!

Dat je vrolijk wordt van onze tegelideeën is normaal...
WE ♥ TO PLEASE YOU

Mooie seizoenskortingen... Geniet van de terraspromoties!

Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove)
Tel 054 33 10 89 | info@veronove.be

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u | za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30
zondag en maandag gesloten

DISTRIBUTOR
AWARD

confindustria ceramica
BENELUX

DALLEN VOOR BUITEN...

Plaatst u zelf? Vraag ons uw speciale korting!

Wij zijn met vakantie van ma. 14/07/2014 tot en met ma. 4/08/2014.
BESTEL TIJDIG!

SPEC IAALZAAK



Scholen in de eigen, vertrouwde omgeving met:
• ICT-lessen
• busvervoer van en naar de scholen: 

gratis voor kleuters en onder begeleiding
• voor- en naschoolse opvang
• modern meubilair, turn-, sport- en didactisch materiaal
• medezeggenschap van ouders via ouderraad en schoolraad
• leermeesters voor de erkende godsdiensten, zedenleer 

en lichamelijke opvoeding
• leerkrachten zorgverbreding voor leerlingen 

met leermoeilijkheden en leervoorsprong
• openluchtklassen
• kindvriendelijke scholen
• en nog zo veel meer...

Met een dynamisch schoolteam waar 
ALLE KINDEREN hartelijk welkom zijn!

een pluralistische 
opvoeding in de geest van 
verdraagzaamheid voor 
2,5- tot 12-jarigen

In de scholengemeenschap 

GeNi  vind je:

Directeur coördinator 
scholengemeenschap GeNi: 
Marleen Viaene

Stedelijke basisschool 
Nederhasselt-Voorde

Nederhasselt:
Kleuter + lager:
Geraardsbergsesteenweg 184,
9400 Nederhasselt
Tel. 054 32 20 19
dehazelaar@telenet.be

Voorde:
Kleuter + 1e en 2e graad: 
Geraardsbergsesteenweg 609
9400 Voorde
Tel. 054 50 03 84
voorde@telenet.be  

Stedelijke bassischool
Parklaan - Seringen

Parklaan
Kleuter:
Parklaan 11
9400 Ninove,
Tel. 054 33 22 36
parklaan@telenet.be

Seringen
Kleuter + lager:
Seringenlaan 22
9400 Ninove,
Tel. 054 33 61 66
seringen@telenet.be  

Stedelijke basisschool
Appelterre

Kleuter + 1e graad:
 Dorp 13A, 9400 Appelterre
 Tel. 054 33 48 67
  oogappel13A@gmail.com

2e + 3e graad:
 Dorp 48, 9400 Appelterre
 Tel. 054 32 15 89   

Stedelijke basisschool
Denderwindeke

Kleuter + lager:
Edingsesteenweg 344
9400 Denderwindeke
Tel. 054 33 51 97
slsdenderwindeke@telenet.be

www.sbsninove.be
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