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*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.

*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.

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 30 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde

054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)

COLOFON
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: 
dienst communicatie • Danny De Saedeleer • 
Andy Dupont • Els Huart • HAP • Ninofmedia

 • Shutterstock • Pixabay

Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

Lay-out: 
Lee Berg bvba • 9420 Erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 23 juni om 19.30 uur in het stadhuis, 
Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via Onderwij-
slaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
20 en 21 juni om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA
Alle stadsdiensten zijn gesloten op 11 juli 
(zwembad De Kleine Dender is open van 9 uur 
tot 17 uur), 21 juli en 15 augustus.

Extra sluitingsdagen en zomeruurregeling van de 
stadsdiensten: zie pag. 12.

6

interessant
4   De Donderdagen

6   Volop circus

6   HAP, foodtruckfestival

7   Feest van de Vlaamse Gemeenschap

9   Een zomer om niet stil te zitten

10   Openluchtfilms

18   Sportend de zomer in

19   Fred Brevet

22   Vakantiekriebels bij de kleinsten

Ninove in
fo

VOOR ALLE INFO

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

stadHUis ninoVe
CENTRuMLAAN 100, 9400 NINOVE
054 31 32 33  •  www.NINOVE.bE

OPENINGSuREN PubLIEkSDIENSTEN

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> 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. 
Niet tijdens de zomermaanden.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<



Circusparade 
De Donderdagen 2016 openen 
met een circusparade. Van 
verschillende plekken in de stad 
trekken kleurrijke stoeten en bon-
te fanfares naar de Graanmarkt. 
De vreemde rouwstoet van Cie 
Gigant draagt haar reus ten grave. 
De Fanfare van Komen en Gaan 
gaat in ‘Utopia Express’ met 

muziek, dans en theater op zoek 
naar de ideale staat van Thomas 
More. De Italiaanse circusmuziek 
van de steltenfanfare Achtenhalf 
sleept je mee van uitbundig feest-
gedruis naar dromerige roman-
tiek. De vreemde vogels François 
et François, ‘De Kanariteiten’ van 
Het Kabinet en de schrijvende 
zandmachine van Gijs van Bon 
vervolledigen het programma 
van de openingsavond. 
De openingsdag krijgt trouwens 
een echte premièrevoorstelling: 
de twee frisse meiden van Het 
Kabinet mennen in ‘De Kanaritei-
ten’ een zwerm uitzonderlijk gele 
acrobaten en wilde beesten af-
komstig van Atlantische Eilanden. 

broadway- 
sur-Marne 
Elke week één of meer voorstel-
lingen op de Graanmarkt of een 
andere ‘fijne’ plek in het centrum 
van Ninove: dat is het concept 
van De Donderdagen. Eén keer 
wijken ze uit naar het speelplein 
achter het oud gemeentehuis van 
Meerbeke. Daar speelt het Franse 
gezelschap Five Foot Fingers op 
21 juli een spektakel in Broadway-
sur-Marne-stijl: een bonte revue 
met slapstick, acrobatie, magie, 
jongleren en dans.
Er komen enkele Vlaamse gezel-
schappen die momenteel furore 
maken op binnen- en buiten-
landse festivalpodia: Sur Mesure 
met ‘Fillage’ (een plezante en 
energieke voorstelling met tram-
poline, acrobatie en livemuziek), 
Deux Sans Trois met ‘TYPO’ (een 

voorstelling met een levende 
violist en een dode zanger), Pikz-
Palace met ‘Boucherie Bacul’ (het 
ouderwetse slagerskraam van de 
familie Bacul en hun Russische 
stagiair), Puurlain met ‘Pjair’ (op 
vlinderjacht met pluimen, bad-
water en een halve sinaasappel), 
Karel Casier met ‘Moes’ (kastjes 
vol keukengerei en heel veel fan-
tasie) en Les p’tits bras met een 
oudere voorstelling '‘Triplette’. 

Asterix en Obelix
D'irque&fien zijn ondertussen 
bijna een vaste waarde op De 
Donderdagen. ‘Sol bémol’, hun 
vierde productie, wordt één 
van de eerste van wat hopelijk 
weer een wereldvoorstelling zal 
worden. 
Ook dit jaar halen De Donder-

de 
donderdaGen bRENGEN EEN ZOMER LANG CIRCuSSPEkTAkEL

de dertiende editie van de donderdagen opent op 7 juli 

met een feestelijke circusparade. de volgende donder-

dagen nemen wereldtoppers uit het straattheater en 

trappelend circustalent uit eigen land het heft in handen 

met steltentheater, dansende jurken en trampolinewerk 

in badpak. 
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
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dagen enkele interessante bui-
tenlandse gezelschappen naar de 
stad. Een heel charmante voor-
stelling is die van de Franse Frères 
Troubouch. Ze zijn een beetje 
zoals Asterix en Obelix. Dezelfde 
snorren, even grote eetlust. Maar 
zijn ze wel broertjes? En waarom 
jagen ze niet op everzwijnen, 
maar op fietsen? Uit Nederland 
komt Le Cirque du Platzak met 
‘Kermiz’ (een gezelschap dat met 
een eerdere voorstelling ook al 
in 2013 te gast was) en Theater 
Gajes die een ‘Romeo & Julia’-
verhaal brengen op stelten.
‘Miss Dolly’, de slotvoorstelling 
van Marcel et ses drôles de fem-
mes, is niet zozeer een absurde 
liefdesgeschiedenis, maar vooral 
circustheater op een - letterlijk - 
hoog niveau.

Twee  
buitenbeentjes 
Nog twee ‘speciallekens’ kleuren 
De Donderdagen 2016. Op 
quatorze juillet brengen de 
Gentse zanger-gitarist Derek en 
accordeonist Rony Verbiest een 
stukje Parijs naar Ninove met een 
populair Bal Musette vol Franse 
klassiekers (Brel, Piaf, Brassens, 
Salvador, Gainsbourg, …). Op de 
voorlaatste donderdag installeert 
Theater Tol zijn ‘Life of Tree’ op 
het plein aan de Twijnster. ‘Life of 
Tree’ is een installatie opgebouwd 
uit jurken, geïnspireerd op 
spraakmakende vrouwen uit de 
geschiedenis.      

De Donderdagen: het volledige programma
> 7 juli: Cie Gigant, Fanfare van Komen en Gaan, Achtenhalf, François et François, Het Kabinet en 

Gijs van Bon. Graanmarkt, 19 uur

> 11 juli: Karel Casier, PuikzPalace en Cirkus in beweging (workshop). Stadspark, 14.30 uur 

> 14 juli: Les p’tits bras en Derek & ‘Bal Musette’-orkest. Graanmarkt, 20 uur 

> 21 juli: Five Foot Fingers. Speelplein, Gemeentehuisstraat Meerbeke, 19 uur

> 28 juli: Le Cirque du Platzak. Stadspark, 20 uur

> 4 augustus: Deux Sans Trois en Sur Mesure. Graanmarkt + Oudstrijdersplein, 19  uur 

> 11 augustus: Theater Gajes en Les Frères Troubouch. Graanmarkt + achterkant Ninia, 19 uur 

> 18 augustus: d’irque&fien en Theater Tol. Graanmarkt + plein aan de Twijnster, 19 uur

> 25 augustus: Puurlain, Marcel et ses drôles de femmes en ‘Chocolat’ (openluchtfilm). Graan-
markt + St-Jorisschool (Koepoortstraat), 19 uur

Puurlain

Cie Gigant

Goed om weten:
> De Donderdagen zijn een 

gratis festival
> Bij regenweer gaan (som-

mige) voorstellingen door in 
een loods van het stadsma-
gazijn (Paul De Montplein)

Cie Gigant zoekt 
muzikant!
Eén van de deelnemende acts 
aan de Circusparade op 7 juli is 
Cie Gigant met de voorstelling 
‘Gigant’ (zie p. 4). De dienst cul-
tuur zoekt voor deze voorstelling 
muzikanten die de rouwstoet 
willen begeleiden. Het maakt niet 
uit met welk instrument, zolang 
het geheel genoeg ‘samen’ klinkt 
en de muziek bij de rouwstoet 
past. 
Ben je op donderdag 7 juli vrij 
vanaf 18 uur en heb je goesting 
om deel te nemen aan dit 
spektakel? Meld je dan via 
cultuur@ninove.be.
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Tentoonstelling 
‘Circus van A tot Z’ 
De tentoonstelling ‘Circus van A 
tot Z’ belicht het rijke Belgische 
circusleven. Ze biedt een inkijk in 
de wereld van acrobaten, clowns, 
dresseurs, jongleurs en magiërs 
aan de hand van affiches, verha-
len en foto’s uit de rijke collectie 
van het Huis van Alijn. Bij de 
tentoonstelling hoort een reeks 
filmportretten over vijf boeiende 
circusfamilies. “Avec le nez rouge, 
on gagne toujours sa vie.”  

Praktisch

> van donderdag 7 juli tot en 
met donderdag 25 augustus, 
elke werkdag van 9 uur tot 12 
uur, op donderdag van16 uur 
tot 21 uur

> oud stadhuis, Oudstrijders-
plein 

> met steun van de Provincie 
Oost-Vlaanderen, het Huis van 
Alijn en het Circuscentrum

Cursus  
straattheater/
clownerie 
‘Ontdek de clown 
in jezelf’ 
Een cursus voor wie met lichaam 
en ziel wil bewegen, spelen, 
ontdekken. Het is een zoektocht 
naar het kind in jezelf, de verge-
ten speelvogel, het onbevangen, 
spontane jongetje of meisje dat je 
ooit was... Oefeningen, improvi-
satie, training, experimenten in 
twee-, drie- of viertallen versterken 
je zelfvertrouwen en verbreden je 
kunnen. Je verdiept je in kwetsbare 
humor en authentiek spel. 

Praktisch

> dinsdagavond 16, vrijdagavond 
19, zaterdagvoormiddag 20, 
maandagavond 22, woensdag-
avond 24 en donderdagavond 
25 augustus. Avondsessies van 
19 uur tot 21.30 uur, zaterdag-
voormiddagsessie van 10 uur 
tot 12.30 uur. 

> cc De Plomblom
> info en inschrijvingen: Vor-

mingplus Vlaamse Ardennen–
Dender, 09 330 21 30 of 

 www.vormingplus-vlad.be.     

VoLoP 
CirCUs 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

HaP
bRENGT hET EERSTE 
FOODTRuCkFESTIVAL 
NAAR NINOVE 

Foodtruckfestivals zijn de nieuwste hype. Voor het eerst slaat een 
foodtruckfestival zijn kraampjes in Ninove op. Mobiele keukens toveren 
een deel van het stadspark om tot één groot en sfeervol openlucht-
restaurant. HAP serveert het lekkerste eten in een supergezellige setting 
met originele zithoekjes, picknickdekentjes en sfeerverlichting. HAP is 
een broedplaats voor sociaal contact, een feest voor jong en oud, een 
smaak- en sfeervol festival om met je familie, collega’s of vrienden naar-
toe te komen. Verwacht je daarnaast ook nog aan straattheater, muziek 
en kinderanimatie en je weet dat de sfeer niet meer stuk kan!

Foto uit het archief van het Huis van Alijn vzw

Praktisch
> foodtruckfestival in het stadspark, ter hoogte van De Kuip en 
 zwembad De Kleine Dender
> 8 juli van 16 uur tot 24 uur 
> 9 juli van 12 uur tot 24 uur 
> 10 juli van 12 uur tot 22 uur 
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De Donderdagen  
op Maandag
Op 11 juli start het Feest van de Vlaamse 
Gemeenschap met een senioren- en kidsna-
middag. ‘De Donderdagen op Maandag’ is een 
flinke opwarmer voor drie muzikale toppers 
op het eerste Parkconcert van deze zomer.
In een knusse tent spelen Karel Casier & 
Dieske Krijnders het verhaal ‘Moes’, een 
poëtische voorstelling voor 1,5- tot 5-jarigen 
vol fantasie, ontroering en verrassingen. Wie 
zelf circusartiest wil worden, kan in de open 
piste van Cirkus in Beweging oefenen in allerlei 
technieken (jongleren, evenwicht, piramides 
en eenvoudige partneroefeningen). Op deze 
circusinitiatie kan iedereen vrij in en uit lopen. 
In het ouderwetse slagerskraam ‘Boucherie 
Bacul’ van PikzPalace (zonder vlees, al zou je 
dat op het eerste zicht niet zeggen) maak je 
kennis met het twijfelachtige levenswerk van 
de familie Bacul en hun Russische stagiair. 

Eerste Parkconcert
In samenwerking met vzw Maspoe zet de 
dienst cultuur vanaf 17 uur vier Vlaamse top-
bands op het podium. Karréé Konfituur steekt 
de boel in brand met pure Nederlandstalige 
nummers.  De Aalstenaars van Tot Morgen 
vertederen met Nederlandstalige kleinkunst. 
De popgroep Frimout heeft een uitstekende 
live-reputatie: wedden dat ze ook het stads-

park in een mum van tijd inpakken met hun 
dansante mix van eigen werk en leuke covers?
Twee frontmannen, een band en Neder-
landstalig covers: stop dat simpele concept in 
handen van Jelle Cleymans en Jonas Van Geel 
en er gebeurt iets magisch! Cleymans Van Geel 
laat Clouseau flirten met Gorki, Borsato vrijen 
met Raymond en The Scene al kreunend een 
danske placeren met Get Ready. Kom erbij, 
dans, hef het glas op jouw gezondheid en 
wees welkom op een feest dat nog lang zal 
nazinderen!

Feest van de  
Vlaamse Gemeenschap:  
het volledige programma
> 8 - 10 juli: HAP foodtruckfestival in het 

stadspark (zie p. 6) 

> 11 juli: ‘De Donderdagen op Maandag’: 
Karel Casier (14.30 uur + 16 uur), Pikz-
Palace (16.30 uur tot 21.30 uur) en Cirkus 
in Beweging (15 uur tot 17 uur uur) in het 
stadspark. De ‘Boucherie Bacul’ van Pikz-
Palace is ook open tijdens het HAP-festival 
op zondag 10 juli van 15 uur tot 20 uur

> 11 juli: Eerste Parkconcert: Karree Konfituur 
(17 uur), Tot Morgen (18.45 uur), Frimout 
(19.45 uur), Cleymans Van Geel (22 uur)

Alle activiteiten zijn gratis!      

hET STADSPARk VIERT 4 DAGEN 

Feest Van de VLaamse 
GemeensCHaP 

ninove pakt dit jaar uit met een 

vierdaags Feest van de Vlaamse 

Gemeenschap. Van 8 tot 10 juli komt 

voor het eerst een foodtruckfesti-

val naar de stad (zie hiernaast). op 

maandag 11 juli zelf begint het Feest 

al om 14 uur om in de late uurtjes te 

eindigen met Cleymans Van Geel.

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87



8 Ninovenr. 6    •    juni - juli - aug. 2016
in

fo

8 Ninove
in

fo

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00

stadsFotoGraFe 
eLs HUart 
NEEMT EEN DuIk IN ‘DE bLOkkEN’

de vier stadsfotografen els Huart, 

sara Lamens, niels Hemmeryckx 

en Liesbeth renneboog laten de 

komende weken van zich horen. om 

te beginnen prijken hun foto’s op de 

cover van de seizoensbrochure 2016-

2017 van cultuurcentrum de Plom-

blom, dat meteen voor een primeur 

zorgt: één brochure met vier verschil-

lende covers. 

‘De wijken’
In mei zijn de stadsfotografen gestart met het 
project ‘De wijken’. Elk van de vier stadsfoto-
grafen duikt een tijdje onder in een be-
paalde wijk of deelgemeente van Ninove. Het 
resultaat wordt telkens gepresenteerd in de 
betrokken wijk of deelgemeente, steeds met 
een ontmoetingsmoment met de bewoners. 
Elke keer is er ook een teaser in het centrum 
van de stad. 

Els Huart bijt de spits af. De stadsfotografe 
verdiepte zich in de wijk De Blokken, de ‘soci-
ale woonwijk’ tussen de Leopoldlaan en het 
stadspark. Ze keerde terug met een reeks foto’s 
over de wijk en zijn bewoners. De foto’s zijn 
sinds enkele weken te zien in de stadsplanbor-
den op enkele plekken in de centrumstraten 
van Ninove. Meer foto’s ontdek je tijdens een 
wandeling door de wijk. Aan het schooltje, in 
de buurt van de Academie Muziek, Woord en 
Dans, aan de sporthal of zomaar pardoes in de 
voortuintjes van de bewoners: laat je verrassen 
door de knappe ‘kijk op de wijk’ van Els Huart.

Meer werk van de Ninoofse stadsfotogra-
fen? Neem regelmatig een kijkje op 
www.ninove.be of de Instagramaccount 
van de stad.      

#PICMyPLACE 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Alle zomerse activiteiten werden gebun-
deld in het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje. 

De brochure kreeg elke inwoner eind 
mei in de brievenbus. Geen Zakboekje 
ontvangen? Haal een exemplaar bij de 

verschillende stadsdiensten.

© Els Huart, stadsfotograaf

Deel jij met ons je leukste 
zomerse plekjes en/of favo-

riete tijdverdrijf in Ninove? Deel tussen 
1 juni en 31 augustus je mooiste foto’s 
op Instagram, met hashtags #picmy-
place en #ninove.  
Wij reposten de leukste foto’s op de 
Instagrampagina van de stad. Een 
collectie van de leukste foto’s posten 
we in september ook nog op de face-
bookpagina’s van de stad. De foto met 
de meeste likes wint een leuke prijs. 
Misschien verschijnt jouw foto ook 
wel in Ninove Info!      

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
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Driekerkenwandeling:  
abdijkerk,  
Sint-Theresiakerk en  
Sint-Pieters- en  
Sint-berlendiskerk 
De abdijkerk in Ninove was een bede-
vaarderskerk maar ook de Sint-Pieters- en 
Sint-Berlendiskerk van Meerbeke was dat. 
Beiden zijn overwegend in barokstijl ingericht, 
de inkomsten van de bedevaarders schiepen 
extra mogelijkheden… Vergelijk de orgelkast 
in Ninove en in Meerbeke en je zal verbaasd 
opkijken! 
Je wandelt van het hart van Ninove naar 
Meerbeke en slaat de moderne Sint-Theresia-
kerk, de 'Trezekenskerk', niet over. Aan de oude 
gesloopte beschoten kerk en de nieuwe versie, 
van architect Bruno Longeval, zijn ook heel 
wat verhalen verbonden. In Meerbeke raak je 
verwonderd over zoveel pracht in een platte-
landskerk, Sinte-Berlendis drukte haar stempel 
op de geschiedenis ervan. Deze wandeling 
kadert in het Open Kerken Weekend.

> Praktisch: zondag 5 juni, vertrek om  
14 uur op het kerkplein aan de abdij-
kerk. Gratis wandeling van 3 uur.

wandeling Denderwindeke
Denderwindeke lijkt wel gemaakt om te 
wandelen. Zijn windmolen, zijn 'Kappelekens-
baan', de 'wegom'…, zijn trage wegen, zijn 
vergezichten... Je wandelt er van de ene vaak 
vergeten landweg naar de andere tussen het 
groen. Genieten van het landschap is de 

boodschap. De gids vertelt je de geschiedenis 
en alle wetenswaardigheden. Een drink kan 
niet ontbreken op deze fikse wandeling. 

> Praktisch: zondag 3 juli, vertrek om 14 uur 
aan de kerk in Denderwindeke. De wan-
deling duurt 3 uur, deelname is gratis. Je 
draagt best stevige wandelschoenen!

Fietszoektocht
Een niet-begeleide leuke familiefietstocht 
van +/- 30 km met vrij vertrek. Een lekkere 
koude Witkap en een verrassing maken je 
tocht compleet. Je fietst op eigen tempo langs 
mooie plekjes in de uithoeken van Ninove 
langs een uitgepijld traject. Onderweg los je 
enkele vragen op en misschien win je wel een 
mooie prijs, wie weet.

> Praktisch: fietstocht van ongeveer  
30 km. Vertrek tussen 13.30 uur en  
15 uur in ’t Zwemkaffee (cafetaria 
van het zwembad De Kleine Dender). 
Aankomst op je vertrekpunt tegen ten 
laatste 18 uur. Deelname kost 6 euro per 
persoon (5 euro per kind tot 12 jaar).

boottochten op de Dender
Wil je graag de boot op om de mooie Dender 
te verkennen? Schrijf je dan snel in bij de 
dienst toerisme. Vertrekken doe je op 4 juni en 
10 september aan de Zwarte Flesch in Pollare 
om via het mooiste stuk van de rivier tot bij 
onze Geraardsbergse buren te varen. Daar 
vertoef je drie uur en vul je je tijd zelf in. Tegen 
17 uur leg je weer aan in Pollare. Kostprijs: 
20 euro per persoon (enkel met voorinschrij-
ving)!      

een zomer om 
niet stiL te zitten

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

er wordt deze zomer weer wat af-

gewandeld, gefietst en gezoektocht 

in ninove! trek er met de dienst 

toerisme op uit en geniet van wat je 

eigen streek te bieden heeft! 

Wil je liever op eigen tempo op 
verkenning? Dat kan met fiets- en 

wandelkaarten. Kom zeker eens een kijkje 
nemen in het toerismekantoor, je vindt er 
een pak gratis info en tal van betalende 
toeristische publicaties. De mooiste zomer is 
misschien wel de Ninoofse zomer… 

 
Volgende activiteiten mag je alvast niet mis-
sen!

Meer in
fo

dienst toerisme 
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

Fietsen en wandelen 
Fietsen en wandelen doe je aan de hand 
van het aanbod aan fiets- en wandelkaar-
ten, te koop bij de dienst toerisme. Een 
greep uit het aanbod:

Wandelkaarten
> Stadswandeling Ninove: 3 euro
> Molenwandeling: 3 euro
> Galgenveldwandeling: 2 euro
> Wandelnetwerk Pajottenland (met 

ook Neigem, Pollare, Denderwindeke 
en Lieferinge): 9 euro

Fietskaarten
> Fietsnetwerk Scheldeland: 6 euro
> Denderende stedentocht: 2 euro
> Tinel fietsroute: 2 euro
> Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen: 6 euro
> Fietskaart Vlaams-Brabant: 9 euro
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CAFÉ DERby (wAT MANNEN wILLEN)

stad sPeeLt zes ‘VLaamse 
FiLmkens’ in oPenLUCHt 
zes openluchtfilms op zes 

verschillende locaties. zes 

recente Vlaamse films 

die de dienst cultuur zes 

keer ‘speelt’ in samenwer-

king met een plaatselijke 

medeorganisator. eind 

augustus ben je weer 

welkom in de bijzonderste 

cinemazaal van ninove.

Achter de wolken
(Cecilia Verheyden, 2016)

Emma en Gerard waren ooit 
geliefden, maar het leven liep 
anders: zij trouwde met zijn beste 
vriend. Vijftig jaar later vinden ze 
elkaar terug en worden ze op-
nieuw verliefd. Kan je aanknopen 
met wat je vijftig jaar eerder ach-
terliet? ‘Achter de wolken’ is het 
verhaal van een overweldigende 
laatste liefde, beleefd met de 
intensiteit van de eerste. Cecilia 
Verheyden baseerde haar debuut-
film uit 2016 op het theaterstuk 
van Michael De Cock. Met Chris 
Lomme en Jo De Meyere.

> Vrijdag 19 augustus om  
21 uur in de tuin van buurt-
huis ‘De Pallieter’ (Smid 
Lambrechtstraat, Outer). 
I.s.m. Gezinsbond Outer.

Café Derby 
(Lenny Van Wesemael, 
2015)

1985. Georges is marktkramer en 
commerçant in hart en nieren. 
Wanneer hij de kans krijgt om 
‘Café Derby’ te huren en hoort 
dat de paus op het terrein naast 
het café een openluchtmis zal 
opdragen, ontstaat een briljant 
plan. Ook zijn vrouw, vijf kinde-
ren én collega’s geloven erin.
Want Georges verkoopt alles, 
aan iedereen… ‘Café Derby’ is het 
langspeeldebuut uit 2015 van 
Lenny Van Wesemael. De film is 
gebaseerd op het waar gebeurde 
verhaal van haar bijzondere familie. 
In de hoofdrollen: Wim Opbrouck, 
Monic Hendrickx en Ben Segers.

> Zaterdag 20 augustus om  
21 uur aan de kapel (Kapel-
lestraat) in Meerbeke. I.s.m. 
Klapstraatcomité.

broer 
(Geoffrey Enthoven, 2016)

Ex-hoteluitbater Mark Lebeer 
krijgt onverwacht een uitnodiging 
van de knappe en steenrijke Ierse 
Grace om hun liefdesaffaire van 
twintig jaar geleden nieuw leven 
in te blazen. Het bericht is echter 
niet voor hem bedoeld, maar voor 
zijn broer Michel. Opgestookt 
door zijn geldzuchtige buurman 
Ronie besluit Mark om zich uit te 
geven voor zijn broer en zo enkele 
familiale ‘rekeningen’ te vereffenen. 
In Ierland blijkt dat Grace ook haar 
eigen, duistere agenda heeft...
‘Broer’ is de recentste film van Geof-
frey Enthoven. De (Vlaamse) hoofd-
rollen zijn voor Koen De Bouw, Titus 
De Vooght en Koen De Graeve.

> Zondag 21 augustus om  
21 uur in de tuin van 
Schoonderhage (Schuit-
straat) in Pollare. I.s.m. vzw 
De Zwarte Flesch. 

belgica 
(Felix van Groeningen, 
2016)

‘Belgica’ is het verhaal van de 
broers Frank en Jo. Ze zijn elkaar 
uit het oog verloren. Tot Frank 
begint te werken in het café van 
Jo. Een gouden zet, want binnen 
de kortste keren wordt Belgica dé 
hotspot van het nachtleven: een 
zelfverklaard oord van verderf, 
waar de rock-'n-roll van de 
bezwete muren spat. The sky lijkt 
the limit, voor even toch. Want 
het nachtleven is een verslavende 
trip en de wereld staat nooit stil. 
‘Belgica’ is de vijfde film van Felix 
van Groeningen. Hoofdrollen 
voor Tom Vermeir en Stef Aerts.

> Vrijdag 26 augustus om  
21 uur  in de Vuurkruiser-
straat in Ninove. I.s.m. de 
‘Belgica’s’ van de Geraards-
bergsestraat.

© Ninofmedia
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wat mannen willen 
(Filip Peeters, 2015)

‘Wat mannen willen’ volgt de 
levens van zes mannen op zoek 
naar de grote liefde of gewoon 
een beetje geluk in een tijd 
waarin mannen soms geen idee 
hebben hoe ze man moeten 
zijn en wat vrouwen nu eigenlijk 
van hen verwachten. Debutant 
Filip Peeters regisseert in deze 
romantische komedie Jonas Van 
Geel, Ben Segers, Louis Talpe, 
Tom Audenaert, Gene Bervoets 
en Adriaan Van den Hoof.

> Zaterdag 27 augustus om  
21 uur in het openlucht- 
theater aan zaal ‘Pax’ (ach-
ter de kerk van Appelterre-
Eichem).  
I.s.m. KWB Appelterre-
Eichem.

D’Ardennen 
(Robin Pront, 2015)

Een brutale homejacking door 
de broertjes Dave en Kenneth 
gaat hopeloos fout. Als Kenneth 
na vier jaar in de gevangenis 
vrij komt, is er veel veranderd. 
Dave heeft z'n leven op de rails 
gekregen en probeert z'n broer te 
helpen. Maar ongeleid projectiel 
Kenneth wil ten koste van alles 
z'n ex-vriendin Sylvie terug voor 
zich winnen. Film van Robin Pront 
uit 2015 met Kevin Janssens, 
Jeroen Perceval en Veerle Baetens.

> Zondag 28 augustus om  
21 uur op de Mallaard- 
parking in Ninove.  
I.s.m. KSA St-Baafs Ninove.

Zes ‘Vlaamse 
Filmkens’ en één 
‘circusfilm’
Aan de zes ‘Vlaamse Filmkens’ 
koppelen we nog een zevende 
film. Geen Vlaamse, wel een 
Franse. Een extraatje dus, in het 
kader van De Donderdagen.
‘Chocolat’ is het waargebeurde 
verhaal van de eerste zwarte 
circusartiest Chocolat. Samen 
met Footit vormde hij een 
ongezien komisch duo tijdens de 
Belle Epoque in Parijs. Ze kennen 
een weergaloos succes. Tot hun 
vriendschap - en de carrière van 
Chocolat - door de valkuilen van 
de roem, de vele vrouwen en het 
snelle geld de dieperik ingaat. Een 
film van Roschdy Zem (2016) 
met Omar Sy en James Thierrée.

> Donderdag 25 augustus om 
21 uur in de St-Jorisschool 
(Koepoortstraat). I.s.m. 
Oudercomité St-Jorisschool.

> Eerder die avond: straatthe-
ater Puurlain (19 uur in de 
St-Jorisschool) en Marcel et 
ses drôles de femmes  
(20 uur op de Graanmarkt) 
– zie p. 4, 5.       

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

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 we-

gen, 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.  

Jouw mening telt!  
Alle  trage wegen in Ninove werden in het voorbije jaar geïnventariseerd. 
Die inventaris vormt de basis om nu op zoek te gaan naar het belang, de 
kansen en knelpunten van elk pad. Wie gebruikt ze, en waarom? Welke 
wegen moeten zeker blijven bestaan of opnieuw toegankelijk worden 
gemaakt? De stad nodigt alle inwoners van Outer, Ninove, Okegem, 
Appelterre-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 
sleutel tot een succesvol herstel- en ontwikkelingsplan. Prik je favoriete 
trage trekpleister, teken knelpunten of je route op één van de grote kaar-
ten. De kaarten hangen o.a. in de bib en de sporthal. 

MAP-it sessies
Er wordt een MAP-it sessie georganiseerd 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 moge-
lijkheden. De sessies in Pollare en Okegem zijn ondertussen al achter de 
rug. In juni zijn nog een aantal deelgemeenten aan de beurt:

MAP-it sessies praktisch

> Donderdag 2 juni, 20 uur – 22 uur,  
gemeentelijke basisschool, Appelterre-Dorp 13 A, Appelterre-Eichem

> Donderdag 9 juni, 20 uur – 22 uur,  
jeugdhuis Het Uur, Halsesteenweg, Meerbeke

> Donderdag 16 juni, 20 uur – 22 uur,  
buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102, Outer

> Donderdag 23 juni, 20 uur – 22 uur,  
oud Stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove      

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
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FILMCLub NINOFILM bRENGT   

tHe CrYinG Game OP 7 JuNI

Jody, een Britse soldaat, wordt ontvoerd 
door de IRA (de Ierse afscheidingsbewe-

ging). Fergus, een vrijwillig lid van de IRA, moet 
hem bewaken. Er ontstaat een vriendschap tussen 
de twee. Jody vraagt of Fergus zijn vriendin kan 
opzoeken als hij de ontvoering niet zou overleven. 
Wanneer Jody inderdaad de dood vindt, wil Fergus 
zich aan zijn belofte houden. Hij kan echter niet 
vermoeden wat hem allemaal te wachten staat...

The Crying Game is een Engels drama met 
thrillertrekjes uit 1992 van regisseur Neil Jordan 
met in de hoofdrollen Forest Whitaker, Miranda 
Richardson en Stephen Rea.      

Praktisch
> dinsdag 7 juni, 20 uur (inleiding: 19.45 uur)
> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> 6 euro (met reductie voor jongeren)
> UiTPAS-activiteit 

KJV is een jury van kinderen en 
jongeren tussen 4 en 16 jaar, die per 

leeftijdsgroep acht boeken lezen. Soms komen 
ze samen in een leesgroep om te praten over 
de boeken en ze te beoordelen. Wanneer de 
juryleden alle boeken hebben gelezen, mogen 
ze stemmen. Elk jaar worden in de maanden 
april-mei de winnaars bekend gemaakt en slui-
ten ze het jaar af met een waar boekenfeest. 

Leesgroep zoekt lezers
De Ninoofse bib wil samen met de KJV 
werken aan leesbevordering én leesverdieping. 
Vanaf september starten er dan ook twee 
leesgroepen om gezellig te praten over de 
gelezen boeken: de groep voor leeftijd 8 tot 
10 jaar (3de en 4de leerjaar, groep 3) en een 
groep voor leeftijd 10 tot 12 jaar (5de en 6de 
leerjaar, groep 4). Via deze leesgroepen kunnen 
kinderen hun literaire smaak ontwikkelen en 
toetsen aan die van andere lezers.

Is jouw kind tussen 8 en 12 jaar en wil het 
graag deelnemen aan een leesgroep, neem 
dan contact op met de bib!

bib zoekt vrijwilligers
Voor de begeleiding van deze leesgroepen 
zoekt de bib gemotiveerde vrijwilligers. Een 
leesgroepgesprek duurt ongeveer één uur. 
Aansluitend is er eventueel een knutselmo-
ment. Per bijeenkomst bespreken we twee 
boeken. Zo komen we aan vijf bijeenkomsten 
van september tot en met april: een startver-
gadering en vier bespreekmomenten.
De data van samenkomst en de invulling 
van de momenten liggen nog niet vast. Die 
bespreekt de bib graag met de vrijwilligers. 

Voel jij je geroepen om zo’n groep te begelei-
den of heb je vragen? Laat het dan weten aan 
de bib.      

bIb ZOEkT VRIJwILLIGERS 
VOOR bEGELEIDING 
kINDER- EN JEuGDJuRy VLAANDEREN  

Meer in
fo

Bibliotheek
bib@ninove.be 
www.kjv.be
054 32 40 04

ZOMERUURREGELING 
STADSDIENSTEN

Stadhuis en oud stadhuis

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 19.45 uur.

Uitzonderingen

DIENST TOERISME
> dagelijks van 8.30 uur tot 12 uur.
> maandag, dinsdag en woensdag ook 

van 14 uur tot 16 uur.
> donderdag van 16 uur tot 19.45 uur.
> de dienst toerisme is tijdens de maan-

den juni, juli en augustus ook open op 
zaterdag en zondag van 10 uur tot  
12 uur en van 14 uur tot 16 uur. 

SPORTHAL 
Juli
> gesloten vanaf 16 uur
> zaterdag en zondag gesloten
> gesloten op 11 en 21 juli 
> sluitingsweek: 22 juli 2016 t.e.m. 31 juli 
Augustus 
> zondag gesloten vanaf 12.45 uur
> 15 augustus 

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
> maandag tot vrijdag: 7.30 uur - 21 uur
> zaterdag: 10 uur - 17 uur
> zondag: 9 uur - 17 uur
De kassa sluit 45 minuten vóór sluitings-
tijd. De zwemhal moet 15 minuten vóór 
sluitingstijd verlaten worden.

De openingsuren van de overige  
stadsdiensten blijven ongewijzigd.

 SLUITINGSDAGEN 
STADSDIENSTEN

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 11 juli 
(zwembad De Kleine Dender is open van 
9 uur tot 17 uur), 21 juli en 15 augustus

Extra sluitingsdagen

>  juni: sporthal ’t Sportstekske, elke zon-
dag vanaf 12.45 uur

> juli: sporthal ’t Sportstekske, elke 
zaterdag en zondag gesloten én elke 
werkdag vanaf 16 uur

>  van 1 juli tot en met 21 augustus: 
cultuurcentrum De Plomblom

>  vrijdag 22 juli: bib, jeugddienst, dienst 
cultuur, sporthal

>  zaterdag 23 juli: bib
>  zaterdag 23 juli t.e.m. zondag 31 juli: 

sporthal (onderhoudsweek)
>  zondag 24 juli: dienst toerisme
> augustus: sporthal ’t Sportstekske, elke 

zondag vanaf 12.45 uur
Meer info? cultuur@ninove.be  
of ninofilm.club@gmail.com

!

SPREEKUUR PENSIOENEN VOOR WERKNEMERS 
IN HET STADHUIS

Er is terug spreekuur voor pensioen voor werk-
nemers in het stadhuis, elke 4e donderdag van 
de maand van 9 uur tot 11 uur. Meer in

fo
dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59
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06.2016
te gast in juni PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

wo 08.06.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

do 09.06.2016
Eénmalige Top Comedy avond
Ark van Pollare i.s.m. Jeroen Events
info@arkvanpollare.be / 0497 42 18 02

zo 12.06.2016
Theaterhuis Banann i.s.m. VTMKZOOM / 
Thomas, de stoomlocomotief
0900 701 55 of www.banann.be

zo 19.06.2016
Sted. Academie / Dans
054 33 47 25

di 21.06.2016
Film i.s.m. bib en BibArt /
THE HUNDRED-FOOT JOURNEY
Toegang gratis, reserveren
via de bibliotheek (Tel. 054 32 40 04)

Polyvalente zaal De Linde

vr 10.06.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

di 07.06.2016 / 20.00 uur
Amusement
MICH WALSCHAERTS
Duizend man sterk

Uitgestelde voorstelling van 23 maart 2016
Tickets: € 18,00 / Reductie: € 17,00 / ABO: € 16,00



de plomblom
cultuurcentrum

september 2016

zo 18.09.2016 Muziek
SMEULDERS & SMEULDERS
Trekkentocht – Concert op autovrije 
zondag

za 24.09.2016 Amusement
DIE VERDAMMTE SPIELEREI
Een dag met Stefaan

di 27.09.2016 Film
THE REVENANT

vr 30.09.2016 Muziek
Dubbelconcert:
JAUNE TOUJOURS & YAH TARARAH

oktober 2016

wo 05.10.2016 Familievoorstelling
THEATERPRODUCTIEHUIS BANANN
Nellie & Cezar zijn jarig (2-5 j.)

di 11.10.2016 Film
YOUTH

wo 12.10.2016 Amusement
ADRIAAN VAN DEN HOOF
Nee, het was gisteren ook al laat

vr 21.10.2016 Klassieke muziek
ZEPHYRUS MUSIC & LA BARRACA / MYRRDIN, 
FREDERICO ORDOñEZ, DICK VAN DER HARST
The guitar hero: een hommage aan Paco 
de Lucia

di 25.10.2016 Theater & Woord
NICO BOON
De vraag is niet: of, maar: wanneer

do 27.10.2016 Muziek
SOULSISTER
30 jaar hits

november 2016

di 08.11.2016 Theater & Woord
THEATER ANTIGONE
Oeps (of het Groote Mondiale 
Taartgevecht in 17,5 burleske sketches)

wo 09.11.2016 Film
LES COMBATTANTS

zo 20.11.2016 Theater & Woord
ROxY THEATERPRODUCTIES
Tarara

zo 20.11.2016 Familievoorstelling
JEUGD & MUZIEK
Alle klanken van de regenboog (3-5 j.)

wo 23.11.2016 Muziek
BILLY AND BLOOMFISH
Americana, Roots & Blues

zo 27.11.2016 Klassieke muziek
ENSOR STRIJKKWARTET & JAN DECLEIR
Les Vendredis

wo 30.11.2016 Theater & Woord
LAZARUS EN ‘T ARSENAAL MECHELEN
Jawoord

december 2016

vr 02.12.2016 Literatuur
GROOTE LITERATUUR 3

za 03.12.2016 Amusement
NELE GOOSSENS, SLONGS DIEVANONGS EN 
SANDRINE
Vaginamonologen 2.0

wo 07.12.2016 Film
LE MERAVIGLIE

vr 09.12.2016 Amusement
LEO VAN DER ELST, ROB VAN OUDENHOVEN, 
RUBEN VAN GUCHT EN MATHIEU & GUILLAUME
Van Allergie tot Ziguinchor

za 10.12.2016 Muziek
S. BAPTIST EN ENSEMBLE POLYGONE
Soetkin made in France

do 15.12.2016 Theater & Woord
TONEELGROEP MAASTRICHT
Othello

wo 21.12.2016 Familievoorstelling
NEVSKI PROSPEKT
Metro, Boulot, Dodo (5+)

januari 2017

zo 15.01.2017 Klassieke muziek
GROEP SPIRAAL EN HET NINOOFS 
KAMERORKEST
Nieuwjaarsconcert

vr 20.01.2017 Musical
JUDAS THEATERPRODUCTIES
De Rozenoorlog

za 21.01.2017 Amusement
LES DéSAxéS
Saxophonissimo

di 31.01.2017 Film
IM LABYRINTH DES SCHWEIGENS

februari 2017

za 04.02.2017 Familievoorstelling
STUDIO ORKA
Carrara (7+)

zo 05.02.2017 Klassieke muziek
ROELAND HENDRIKx ENSEMBLE
Magical moments

za 11.02.2017 Amusement
MICHAEL VAN PEEL
De eindejaarsconference

di 21.02.2017 Film
BLACK



20172016 

wo 22.02.2017 Theater & Woord
FRED DELFGAAUW
In de wachtkamer van de liefde

do 23.02.2017 Muziek
STEVO & DEREK
Just the two of us

di 28.02.2017 Familiefilm
KIWI & STRIT (3+)

maart 2017

wo 01.03.2017 Familiefilm
ISRA EN HET MAGISCHE BOEK (6+)

do 02.03.2017 Familiefilm
SAFETY FIRST – THE MOVIE (8+)

do 09.03.2017 Theater & Woord
DE SPELERIJ
Dinez in de sneeuw

zo 12.03.2017 Klassieke muziek
SANDER KINTAERT (TROMPET) EN FLORESTAN 
BATAILLIE (PIANO)
Plankenkoortsconcert

di 14.03.2017 Film
THE THEORY OF EVERYTHING

vr 17.03.2017 Muziek
MEURIS
Meuris in het Pluche

wo 22.03.2017 Familievoorstelling
HET WOLK
Stof (4+)

di 28.03.2017 Film
ACHTER DE WOLKEN

do 30.03.2017 Muziek
STRIJKROVER
Plooien

april 2017

do 06.04.2017 Klassieke muziek
CAPRIOLA DI GIOIA
Stabat Mater (G.B. Pergolesi)

za 08.04.2017 Workshop / Dans
PASSERELLE
Gnosis & Waar

di 18.04.2017 Film
D’ARDENNEN (16+)

wo 19.04.2017 Theater & Woord
SIEN EGGERS, SOFIE PALMERS
& JESSA WILDEMEERSCH
L’étude (nu slaat de chaos toe)

zo 23.04.2017 Familievoorstelling
MAx LAST
Duizend dingen achter deuren (7+)

do 27.04.2017 Muziek
STEF BOS
Wereldwijd

mei 2017

wo 03.05.2017 Muziek
JAN DE SMET, LIEN VAN DE KELDER
& PIETER-JAN DE SMET
Gedeelde smart, levenslappen &                     
smartliederen

zo 14.05.2017 Familievoorstelling
THEATER DE SPIEGEL
Mouw (18 maanden – 4 jaar)

do 18.05.2017 Muziek
THE SCABS UNPLUGGED POWER OFF
Tour 2017

di 23.05.2017 Film
BELGICA

juni 2017

di 20.06.2017 Film
MAD MAx - FURY ROAD



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

PRAKTISCH CC De Plomblom
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.ccdeplomblom.org. 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 seizoensbrochure
20172016 

VERKRIJGBAAR VANAF 3 JUNI 2016
 
De verkoop van abonnementen start op
maandag 13 juni 2016 om 9.00 uur.
 
De verkoop van losse tickets start op
maandag 20 juni 2016 om 9.00 uur.
 
CC De Plomblom is gesloten
van 1 juli tot en met 21 augustus 2016.
(in augustus enkel open van 9.00 tot 12.00 uur)
 
Ontvang je graag een brochure thuis toegestuurd,
aarzel dan niet om ons je naam en adres te bezorgen
via ccbalie@ninove.be of via 054 34 10 01.
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aCademie 
mUziek, Woord 
en dans
DANSVOORSTELLING

ER wAS EENS…
Dansvoorstelling door de leerlingen 
lagere graad van de Academie 
Muziek, Woord en Dans

> zondag 19 juni om 15 uur en 17.30 uur
> cultuurcentrum De Plomblom,  

Graanmarkt 12, Ninove
> toegang: € 6

aCademie BeeLdende kUnst
OPENDEURDAG

Zaterdag 4 juni opent de academie voor 
beeldende kunst (GABK) van 10 uur tot 
17 uur haar deuren in de Parklaan 1. Je kan 
er naar de tentoonstelling met werk van 
leerlingen van alle afdelingen. Je kan je ook 
inschrijven voor de opleidingen tekenkunst, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, kant & textiel, 
monumentale kunst en keramiek. 

TENTOONSTELLING 

Eindejaarstentoonstelling van de afstuderen-
den tekenkunst, schilderkunst, beeldhouw-
kunst in het oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6).
Open van 4 tot 12 juni. Op weekdagen 
tijdens de openingsuren van het oud stadhuis. 
Op zaterdag en zondag telkens van 13.30 uur 
tot 18 uur.

TENTOONSTELLING IN DE BIB

Tentoonstelling met werk de cursisten van 
de hogere graad van de kunstacademie in de 
bib (Graanmarkt 12). Van vrijdag 1 juli tot 
woensdag 31 augustus tijdens de openings-
uren van de bib.

Rechteroever feest! 

Rechteroever feest! brengt op 31 juli heel 
wat muziek van 16 uur tot 23 uur op het 
dr. Hemerijckxplein met dj Tim, DS Rik, 
Luc Jones en Bart. Als afsluiter een spetterend 
optreden van Geena en the Lisa's.

Meer info? Handelswijk Rechteroever vzw, 
www.rechteroeverninove.be 

Topdagen in het stadscentrum

De binnenstad wordt op zaterdag 18 juni 
van 9.30 uur tot 18 uur en zondag 19 juni van 
14 uur tot 18 uur omgetoverd tot een grote 
braderij met heel wat koopjes. De winkeliers 
geven korting op de laatste zomercollectie.

Meer info? www.vhnninove.be

Gratis parkeren 
Op zaterdag 18 juni kan
 je tijdens de Topdag gratis 
parkeren in de volledige 
binnenstad!

zomer in de HandeLsWiJken 

Meer info?
Academie voor beeldende kunst,  
053 64 55 97, gabk@liedekerke.be,  
www.liedekerke.be

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

PRAKTISCH CC De Plomblom
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.ccdeplomblom.org. 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 seizoensbrochure
20172016 

VERKRIJGBAAR VANAF 3 JUNI 2016
 
De verkoop van abonnementen start op
maandag 13 juni 2016 om 9.00 uur.
 
De verkoop van losse tickets start op
maandag 20 juni 2016 om 9.00 uur.
 
CC De Plomblom is gesloten
van 1 juli tot en met 21 augustus 2016.
(in augustus enkel open van 9.00 tot 12.00 uur)
 
Ontvang je graag een brochure thuis toegestuurd,
aarzel dan niet om ons je naam en adres te bezorgen
via ccbalie@ninove.be of via 054 34 10 01.
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sPortend 
de zomer in 
DE SPORTDIENST 
ZIT NIET STIL

kampen
Tijdens de zomervakantie organiseert de 
sportdienst heel wat sportkampen. Een groot 
aantal van deze kampen is al volzet, voor een 
aantal kampjes zijn er nog wat plaatsen vrij:

> Sportkamp voor mensen met beperking  
(18 - 20 juli, 10 uur - 15 uur), voor alle 
leeftijden. Op het programma: balsporten, 
bewegen op muziek, wandelzoektocht, 
atletiek, djembé, boogschieten, …. Kostprijs 
30 euro.

> Challengekamp (1 - 5 augustus, 10 uur -  
16 uur), 3de leerjaar tot en met 2de middel-
baar. Tijdens dit outdoor sportkamp, met 
activiteiten op de buitenaccommodaties 
rond de sporthal, staat er heel wat gepland: 
oriëntatieparcours, skatepark, obstakelpar-
cours, bosspel, teambuildingactiviteiten, … 
Kostprijs: 50 euro

> Sportmix (8 - 12 augustus, 10 uur - 16 uur), 
1ste leerjaar tot en met 2de middelbaar. 
Tijdens deze week sport je zowel binnen 

als buiten. Je doet aan atletiek op de piste, 
maakt kennis met beachvolley op de beach-
terreinen, voetbalt op het kunstgrasveld, 
brengt een bezoek aan het zwembad  
De Kleine Dender, … Kostprijs: 50 euro

> Bikekamp (16 - 19 augustus, 10 uur -  
16 uur), 11 tot en met 16 jaar (deelnemers 
moeten 11 jaar zijn op het ogenblik van het 
sportkamp). Op het programma: testen van 
de fietsvaardigheid, minitijdrit, klimtijdrit, 
begeleide halve dag en dagfietstochten, 
bezoek aan een wielerpiste, … Fietshelm 
verplicht, gepaste fietskledij en fiets die in 
orde is. Kostprijs: 40 euro

> Multisports (29 augustus: 1ste tot en met 
4de leerjaar, 30 augustus: 5de leerjaar tot 
en met 2de middelbaar, 10 uur - 16 uur). 
Maandag 29 augustus: spelvormen zoals 
tussen 2 vuren, tienbal, hockey, slagbal, 
… Dinsdag 30 augustus: voetbal, base-
bal, lacrosse, varianten van het kubbspel, 
tchoukbal, … Kostprijs: 10 euro

Sport voor 50-plussers
De sportdienst heeft een vast aanbod voor 
50-plussers.

> Seniorengym, iedere maandag (behalve 
tijdens de schoolvakanties) van 15 uur tot 
16 uur

> KUBB , iedere donderdag van 14 uur tot  
16 uur. Zomerperiode: op het grasveld naast 
het kaatsterrein, winterperiode: sporthal

> curvebowls, maandag en vrijdag van 14 uur 
tot 16 uur

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

18 Ninove
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PLAN JE EIGEN 
SPORTuuRTJES

Het aanbod aan sportaccommoda-
tie is heel groot, geen excuus dus 

om die loopschoenen in de kast te laten, de 
zwembroek niet aan te trekken of de moun-
tainbike op stal te laten! 

Het aanbod is groot: je kan vrij lopen op de 
Finse piste in het stadspark, volleyballen op de 
beachvolleyterreinen aan het kaatsplein (vraag 
de sleutel voor het terrein aan de sportdienst), 
voetballen en basketten op het multifunctio-
nele sportterrein in het stadspark, je bmx- of 
skatekunstjes tonen op het bmx-terrein in 
het park, petanquen met je vrienden op de 
petanquebanen. Er zijn petanquebanen in de 
Abdijstraat, aan de beachvolleybalterreinen en 

achter gebouw De Cooman in de Burchtstraat 
in Ninove en aan het park in Meerbeke. Ook 
de bewoners en bezoekers van Klateringen 
zullen zich binnenkort kunnen uitleven op 
hun eigen petanquebaan… Er loopt ook een 
mountainbikeroute door groot Ninove: de 
Krasjelroute. Een bord met de route vind je 
aan de sporthal.

Wist je trouwens dat je voor een kleine bij-
drage na het sporten altijd kan douchen in de 
sporthal? Voor 2 euro maak je gebruik van de 
kleedruimte en douche. Groepen vanaf  
5 personen betalen 10 euro.       
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Zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64
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Fred BreVet, 
hET EChTE ZwEMbREVET

Wist je dat de regels rond brevetzwemmen zijn veranderd? zwemscholen, 

zwemclubs en scholen in Vlaanderen werken samen rond dezelfde vernieuwde 

leerlijn zwemmen. Bij deze vernieuwde leerlijn hoort ook een vernieuwing 

van de zwembrevetten.

Is alles nu anders? Nee, maar het is wel 
een grote verbetering. De eerste focus 

is leren veilig zwemmen, en dat start bij water-
wennen en leren overleven.

Zwembadveilig (en niet 
gewoon waterveilig) 
100% waterveilig ben je nooit. Met de term 
zwembadveilig wordt aangegeven dat een 
kind in een gesloten omgeving zoals een 
zwembad zichzelf kan redden in de meeste 
omstandigheden. Een open wateromgeving 
is alweer een heel andere context. Een kind 
dat een zwembadveilig 50m-brevet heeft, is 
daarom niet veilig in de open zee met ruwe 
golven. Voorzichtigheid blijft dus geboden. 

Na veilig zwemmen komt 
afstandszwemmen
De zwembrevetten zijn onderverdeeld in 
verschillende fasen: waterwennen (om wate-
rangst weg te werken) en leren overleven en 
leren veilig zwemmen met het oog op water-
veiligheid (om veilig aan de kant van het water 
te geraken). Maar daar houdt het natuurlijk 
niet op. Want je wil beslist nog een officiële 
zwemslag aanleren. Via het afstandszwemmen 
leg je je toe op het aanleren van rugslag, crawl 
of schoolslag. Zo leg je een afstand naar keuze 
af (25 m, 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 
1000 m en 1500 m).

Verschil met vorige  
brevetten
Waar vroeger vlug gestart werd met de af-
standsbrevetten, wordt er nu eerst de nadruk 
gelegd op het waterwennen, het leren veilig 
zwemmen en het leren overleven. In tegenstel-
ling tot vroeger moeten de afstandsbrevetten 
(vanaf 25m) nu met aangepaste ademhaling 
gezwommen worden! De lat ligt dus wat ho-
ger. Dat wil zeggen dat kindjes met een oude 
brevet van 25 m voor onze redders misschien 
onvoldoende kunnen zwemmen om alleen in 
het diepe te mogen.

brevet halen?
Op de website www.zwembrevetten.be kan 
je terecht voor alle informatie. Wil je graag je 
brevet halen? Dat kan uiteraard via je zwem-
club maar ook gewoon bij de redders in het 
zwembad zelf. Spreek hen hierover gerust aan 
om praktische afspraken te maken over het 
wat en hoe.

Afkoeling nodig tijdens de zwoele zomer-
maanden? In zwembad De Kleine Dender kan 
je terecht voor uren waterplezier: werk aan 
je conditie door baantjes te trekken in het 
25 meter-bad, ontspan in het warmwaterbad 
of één van de drie bubbelbaden, ravot in de 
wildwaterbaan of het golfslagbad of speel met 
je peutertje in het peuterbad.

Openingsuren

> Maandag tot vrijdag: 7.30 uur – 21 uur
> Zaterdag: 10 uur – 17 uur  

(vanaf 10 september 12 uur – 17 uur)
> Zondag:  9 uur – 17 uur

Het zwembad moet 15 minuten vóór slui-
tingstijd verlaten worden.

Sluitingsdagen

> 21 juli, 15 augustus, tussen 1 en 9 september 
voor onderhoud.

> Op 11 juli is het zwembad open van 9 uur 
tot 17 uur.      

Pret in Het zWemBad 
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Heel wat toppers uit de tour de France zakken op zondag 

31 juli opnieuw af naar ninove voor het 4e na-tour  

Criterium. ook vóór de echte toppers van start gaan,  

is er heel wat te beleven:

Programma
> 14.00 uur Open Oost-Vlaams Na-Tour Criterium G-wielrennen  

 (voor mensen met een beperking)
> 15.15 uur Criterium voor dames Elite
> 16.45 uur Optocht Ninoofse reuzen in de Onderwijslaan
> 17.00 uur Publiciteitskaravaan
> 17.25 uur Parade ex-kampioenen en BV’s
> 17.30 uur Tijdrit over 1 ronde
> 18.15 uur Start Criterium
> 20.20 uur Aankomst Criterium en huldiging

Parcours
De wedstrijd loopt over een gesloten parcours van 1.500 m op de 
Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat en Centrumlaan. De toegang is gratis.

na-toUr CriteriUm 
Parkeerverbod
> CENTRUMLAAN, tussen Elisabethlaan en Onderwijslaan – kant PTI

- van zaterdag 30 juli om 7 uur tot zondag 31 juli om 22 uur.

> ONDERWIJSLAAN, vanaf de parking aan de politie tot aan de Bevrij-
dingslaan
- vanaf woensdag 27 juli om 7 uur tot maandag 1 augustus om 17 uur.

> LANGS HET PARCOURS
- Onderwijslaan tot Burchtstraat, Bevrijdingslaan, Vuurkruisersstraat, 

Polderbaan, Molendenderstraat, Centrumlaan tussen Elisabethlaan 
en Kaardeloodstraat

- zondag 31 juli van 6 uur tot 22 uur.

> AANPALENDE STRATEN
- Ameiveld, Centrumlaan tot Kaardeloodstraat, Onderwijslaan tot 

Burchtstraat
- zondag 31 juli van 10 uur tot 21 uur.

> AMEIVELD
- wordt tweerichtingsverkeer op zondag 31 juli van 11 uur tot 21 uur. 

Enkel voor bewoners.

Verkeersverbod
Het wedstrijdparcours wordt vol-
ledig afgesloten voor alle verkeer 
op zondag 31 juli van 12 uur tot 
22 uur.      

Meer in
fo

Flanders Cycling Events vzw 
www.flandercyclingevents.be

Gratis abonnement 
voor Ninovieters
Blue-bike heeft zeer herkenbare 
helblauwe uitleenfietsen staan 
aan het station. Abonnees van 
deze dienst kunnen die ontlenen, 
in Ninove en elders. Dat kost nor-
maal 3 euro per gebruiksbeurt, 
maar de stad heeft momenteel 
nog enkele gratis abonnementen 
ter beschikking. Surf naar 
www.blue-bike.be/ninove en 
vraag je abonnement aan (noteer 
de code die je op de eerste pa-
gina te zien krijgt vooraleer door 
te klikken. Je hebt ze nodig bij de 
volgende stappen.). Per kaart kan 
je tot twee fietsen tegelijkertijd 

uitlenen, gedurende 24 uur, 7 da-
gen op 7. De comfortabele fiets 
heeft een ruim mandje achteraan 
en heeft versnellingen.

Ook voor bedrijven
Blue-bike is er niet alleen 
voor toeristen en occasio-
nele gebruikers, maar is ook een 
prima oplossing om de Ninoofse 
bedrijventerreinen snel en vlot 
bereikbaar te maken. Geen files, 
geen parkeerproblemen. 
Bedrijven kunnen ook een abonne-
ment nemen voor hun werknemers 
zodat bedrijventerreinen bereikbaar 
zijn via het openbaar vervoer ge-
combineerd met een uitleenfiets.Meer in

fo
dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

NEEM een BLUe-Bike AAN hET STATION

stel: je komt met de trein 

aan in ninove, maar je 

eindbestemming is onbe-

reikbaar met de bus, en 

te ver om te voet te gaan. 

dan neem je toch gewoon 

een Blue-bike uit het rek? 

zo’n hippe, handige fiets 

kan voor 24 uur lang de 

jouwe zijn!
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Een vijftiental geïnteres-
seerden boog zich het 

afgelopen jaar over de inrichting 
van de volkstuintjes, die ten 
noorden van de Brusselsesteen-
weg tussen de Achturenwijk 
en de terreinen van VK Ninove 
komen. In overleg met de ont-
werper kwamen ze tot een gedra-
gen basisvoorstel, dat de stad nu 

een laatste keer wil aftoetsen. De 
stad mikt op de realisatie van een 
vijftigtal perceeltjes van verschil-
lende grootte. In het volkstuinen-
complex komt ruimte voor een 
gemeenschapstuin, een bijenstal 
en een ontmoetingsruimte. Dat 
ontmoetingsaspect is minstens 
even belangrijk als het aanbieden 
van de perceeltjes zelf. De oudere 
mensen die naar een apparte-
ment in het centrum getrokken 
zijn omdat het onderhoud van 

een groot huis met tuin te veel 
wordt, zijn misschien het meest 
voor de hand liggende doelpu-
bliek, maar net zo goed gezinnen 
met jonge kinderen die hun tuin 
nu vooral als speelruimte willen 
benutten.

Wie een actieve rol wil opnemen 
in de verdere uitwerking van 
het project is zeker nog welkom. 
Of ben je geïnteresseerd in een 
volkstuintje? Meld je dan aan bij 
de dienst leefmilieu.       

VoLkstUinen 
wORDEN ONTMOETINGSPLEk VOOR IEDEREEN

Begraafplaats Neigem

Eind april werden op de begraaf-
plaats van Neigem een aantal 
ontruimingen van graven zonder 
concessie uitgevoerd. Hiermee 
werd het plaatstekort op de 
begraafplaats aangepakt. Vanaf  
1 juni is het terug mogelijk om er 
begraven te worden. 

Graven van oudstrijders 
op de Ninoofse begraaf-
plaats in ere hersteld

Het laatste jaar liet de stad een 
historische onderzoek verrich-
ten op de begraafplaats aan de 
Denderhoutembaan. Hieruit 
bleek dat de begraafplaats een 
grote historische waarde heeft. 
Dat inzicht wordt nu meegeno-
men bij de ontwikkeling van een 
langetermijnvisie op onderhoud 
en gebruik van de begraafplaats. 
Eén van de eerste conclusies 

is dat de graven binnen het 
ereperk niet zullen worden 
verwijderd. De graven van de 
oudstrijders worden nader bekeken 
en in ere hersteld. De stad wil in de 
eerste plaats op de lege plekken tus-
sen de grafzerken een nieuw plaatje 
zetten met daarop de naam van de 
persoon die er werd begraven. 

Jij kan helpen

Omdat het niet altijd echt 
duidelijk is wie er begraven ligt, 
wordt de medewerking van de 
bevolking gevraagd. 
Op de begraafplaats staan er 
bordjes bij de plekken waarover 
we meer info zoeken. Heb jij 
meer info? Laat het dan weten 
aan de dienst burgerzaken. Op 
het bordje staat een nummer 
vermeld. Geef dit nummer steeds 
mee als je info doorgeeft.

Sinds 1 april werkt de 
dienst ruimtelijke orde-

ning met een nieuw programma 
voor de verwerking van de 
notarisfiches.
Aanvragen kunnen nu enkel nog 
digitaal worden aangevraagd via 
een vast formulier dat terug te 
vinden is op de site van de stad 
Ninove (onder Wonen en Bou-
wen – Aankoop van een grond 
of woning – Vastgoedinfo). 

Na het versturen van een 
aanvraag krijg je een bevestigings-
mail. Binnen 30 dagen krijg je per 
mail de gevraagde inlichtingen. 

De kostprijs (per perceelnum-
mer) blijft nog steeds dezelfde:
> volledig stedenbouwkundig 

uittreksel: 75 euro
> vastgoedinfo: 15 euro
> uittreksel uit het plannenregis-

ter: 30 euro per uittreksel
> uittreksel uit het vergun-

ningenregister: 30 euro per 
uittreksel

Je krijgt geen aparte factuur meer 
per aanvraag. Op het einde van 
de maand zal je een globale fac-
tuur krijgen voor alle afgewerkte 
en verstuurde inlichtingen gedu-
rende deze maand.       

Meer in
fo

dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 59

Meer in
fo

dienst ruimtelijke ordening
ruimtelijke.ordening@ninove.be
054 31 32 96

stedenBoUWkUndiGe 
inLiCHtinGen

BEGRAAFPLAATSEN

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

de trekkersgroep van 

geïnteresseerden die 

samen met het 

stadsbestuur het 

ontwerp uittekende voor 

de volkstuinen is klaar 

met het ontwerpvoorstel!

NINOVE KLIMAAT 
NEUTRAAL 

Elektrische fietsen voor 
stadspersoneel

De stad kocht via Eandis twee 
elektrische fietsen voor de 
dienstverplaatsingen van haar 
personeel.  De aankoop kadert in 
het Klimaatactieplan van de stad. 
De bedoeling is dat de dienstauto 
voor kleinere verplaatsingen 
aan de kant blijft staan. Ook 
het OCMW koopt binnenkort 
een elektrische fiets voor zijn 
personeel.
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VAkANTIEFOLDER
Het vakantieaanbod voor het hele jaar werd 
gebundeld in de vakantiefolder ‘Vakantie in 
Ninove? Hier verveel ik mee nooit!’ In deze folder 
vind je een handig overzicht per vakantie van alle 
vormen van speelpleinwerking, vakantieopvang, 
themakampen en sportkampen. Begin dit jaar 
kregen alle kinderen in het kleuter- en basison-
derwijs de vakantiefolder via de school mee naar 
huis. Heb je er thuis toch geen liggen, dan kan 
je er altijd eentje meenemen in de verschillende 
stadsgebouwen (o.a. stadhuis en oud stadhuis).

Een aantal toppers:

Speelplein Karrot

Speelpleinwerking in JC De Kuip voor kinderen 
van 6 tot 14 jaar. Deze zomer elke werkdag 
van maandag 4 juli tot en met woensdag 
31 augustus. Inschrijven op voorhand is 
verplicht en kan online of bij de jeugddienst. 
Meer info op www.jeugdninove.be.

BMX-kampen

Het BMX-kamp beginners van 4 tot en met 
8 juli is ondertussen jammer genoeg volzet. 
Voor het gevorderdenkamp van 16 tot en 
met 19 augustus kan je nog steeds inschrijven 
(online of bij de jeugddienst). Meer info op 
www.jeugdninove.be.

Mobiele speelpleinwerking

De mobiele speelpleinwerking in het buurt-
huis van Outer wordt dit jaar georganiseerd 
van 8 tot en met 12 augustus. In het buurthuis 
van Okegem gaat de mobiele werking door 
van 22 tot en met 26 augustus. Kinderen uit 
de deelgemeente zelf krijgen voorrang om in 
te schrijven tot 1 juli. Inschrijven kan online of 
bij de jeugddienst. 
Meer info op www.jeugdninove.be.

Sportkampen 

Zie p. 18

IBO ’t Kadeeken

De hele zomer lang, van maandag tot zater-
dag, kunnen kinderen tussen 2,5 en 12 jaar 
terecht in IBO ’t Kadeeken. In ’t Kadeeken 
is er een groot aanbod aan speelgoed en 
speeltuigen, waardoor er ook veel ruimte is 
voor vrij spel.
Elke week komt een nieuw thema aan bod en 
wordt er een waaier aan spelletjes en knutsel-
activiteiten georganiseerd. 
Neem gerust contact voor meer informatie. 
IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13A, 054 34 23 02, 
0474 48 26 20, www.ninove.be (onder ‘leven 
en welzijn’ - IBO ’t Kadeeken).

Tsjaka Kampen

In de basisschool in Nederhasselt kan je naar 
een kleuterkamp (4 tot en met 8 juli) en een 
kamp voor lagere schoolkinderen (11 tot en 
met 15 juli). Dit jaar wordt er samengewerkt 
met Tsjaka vzw. Het beloven alleszins twee 
leuke weken te worden met voor de 3- tot 
6-jarigen een Wilde Westen-thema en voor 
de 7- tot 13-jarigen Creasport. Meer info en 
inschrijvingen via www.tsjaka.be.

Speelpleinwerking Wenteka

In Denderwindeke wordt speelpleinwerking 
Wenteka ondertussen een begrip in de zomer-
vakantie. Ook dit jaar kunnen alle kinderen 
tussen 4 en 12 jaar van 4 juli tot en met 31 
augustus terecht op hun werking in de basis-
school. Info en inschrijvingen via hun website 
wenteka.weebly.com. 

Speelplein Hobbes

Voor het tweede jaar op rij kan je in Appel-
terre terecht op Speelplein Hobbes. Door de 
grote vraag starten zij al op 4 juli (en niet 
25 juli zoals vermeld in de folder) en gaan 

door tot 26 augustus. Speelplein Hobbes is er 
voor alle kinderen van de eerste kleuterklas 
tot het zesde leerjaar. Info en inschrijvingen via 
www.speelpleinhobbes.be. 

Panta Rhei themakampen en  
Ratjetoe kleuterkampen

In Meerbeke organiseert Panta Rhei vzw 
opnieuw enkele themakampen voor 
kinderen van 3 tot 12 jaar in Basisschool 
De Wonderwijzer. Inschrijven kan via 
www.pantarhei-portal.be. 

Taalspeelbad

Van 16 tot en met 26 augustus organiseert de 
integratiedienst opnieuw een Taalspeelbad in 
JC De Kuip. Meer info bij de integratiedienst 
op het stadhuis.

SPEELRuIMTE 
TE OVER! 
Wie liever zelf een plekje zoekt om te spelen 
of zich wil uitleven, hoeft dat niet noodzakelijk 
in georganiseerd verband te doen. In Ninove is 
er ook een pak openbare speelruimte waar je 
elke dag terecht kan.

Stadspark

In en rond het stadspark is het de hele zomer 
gezellig vertoeven. Niet alleen heb je het park 
zelf, er is ook een grote stadsspeeltuin met 
tal van speeltoestellen, een omnisportterrein 
waar je tal van balsporten kan spelen en een 
skatepark om te skaten, steppen of bmx'en.

Speelterreintjes

Ninove telt ook een aantal speelterreintjes in 
de deelgemeenten en wijken. Zo kan je alle 
dagen naar hartenlust ravotten op de speelter-
reintjes in wijk Roslaer en de Abdijstraat in 

de grote vakantie staat voor de deur. Heel 

wat kinderen en jongeren wacht een zalige 

tijd van luieren, spelen, sporten,… zoek je 

nog een kamp voor je kinderen? Vraag je 

je af waar ze vrij kunnen spelen? een kort 

overzicht van het aanbod voor kinderen 

tijdens de zomermaanden.

VakantiekrieBeLs 
BiJ de kLeinsten



23

Meer in
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jeugddienst, 054 31 05 00
dienst sociale zaken, 054 31 32 45
sportdienst, 054 33 93 97
bibliotheek, 054 32 40 04

Ninove, aan het Gemeenteplein in Meerbeke, 
in de Rufin Pennestraat in Appelterre, aan de 
Meeuwenlaan in Outer, aan de Kouterbaan in 
Okegem en op het vernieuwde speelterrein in 
de Elsbeekstraat in Meerbeke.

Speelbos De Reiger 

Langs het Denderjaagpad, achter de atle-
tiekpiste en naast het sashuis in Pollare ligt 
speelbos De Reiger, met een ruime speelzone. 
Van 15 april tot 31 december is het bos dé 
plek om te spelen in het groen, met respect 
voor de aanwezige fauna en flora.

VAkANTIEbOEkEN

Mag het wat rustiger? Op zoek naar een goed 
boek? Surf naar www.boekenzoeker.org. Je 
vindt er ongetwijfeld een boek dat bij je past! 
Lees het daarna uit in de bib.

SChATTEN  
VAN VLIEG

Ook Schatten van Vlieg, de zomeractie van 
Cultuurnet Vlaanderen, strijkt opnieuw neer 
in de bib. Dit jaar is het thema 'Zie jij wat ik 
zie?'. We worden dag in dag uit door beelden 
geprikkeld. Iedereen verwerkt deze prikkels 
verschillend, iedereen kijkt met een andere 
bril. Zie jij wat ik zie? Of iets helemaal anders?

BibArt, het samenwerkingsverband van 
bibliotheken regio Aalst, werkte een zoektocht 
uit waaraan kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen 
deelnemen tijdens de openingsuren van 
de bib (van 1 juli tot 31 augustus).     

Al van vóór de geboorte kan je zorgen 
voor een zo goed mogelijke gezond-

heid van je kindje. Heel wat mensen staan 
klaar om je hierbij te helpen.

Vroedvrouw

Een hart onder de riem wanneer je je misselijk 
voelt, een geruststellend woordje bij kleine 
probleempjes, goede raad omtrent borstvoe-
ding, gezondheid, voeding,… Een vroedvrouw  
kan zowel vóór als na de geboorte aan huis 
komen. Informeer bij je huisarts, gynaecoloog, 
… of raadpleeg de website www.vlov.be.

Kind en Gezin 

In de periode vóór of net na de geboorte 
neemt een verpleegkundige van Kind en Gezin 
contact met je op. De verpleegkundige komt 
bij je langs om kennis te maken, thuis of in de 
kraamkliniek. De verpleegkundige legt uit wat 
je kan verwachten en luistert naar welke onder-
steuning je wil van Kind en Gezin. Samen maak 
je afspraken over een dienstverlening op maat.

Huisdokter 

Kies een vaste huisdokter. Hij of zij start een 
medisch dossier voor je gezin. Hoe beter hij 
of zij jou en je kind kent, hoe makkelijker de 
dokter voor jullie kan zorgen.

Kinderarts

Een kinderarts of pediater is een specialist 
die kinderen behandelt. Hij of zij kan je kinderen 
behandelen vanaf de geboorte tot ze 18 jaar zijn. 

Ziekenfonds

Schrijf je zeker in bij een ziekenfonds. Dit is 
trouwens wettelijk verplicht! Je krijgt geschen-
ken bij de geboorte en extra diensten voor 
je pasgeboren baby. Zo kan je onder andere 
een apparaat huren om af te kolven of een 
weegschaal om je baby te wegen.

Tip

Heb je een kinderwens en wil je zo gezond 
mogelijk zwanger worden? Op de website 
www.gezondzwangerworden.be kan je terecht 
als je vragen hebt over het belang van foli-
umzuur of over de gevolgen van schadelijke 
leefgewoonten op de vruchtbaarheid en de 
prille zwangerschap.      

een Gezond kind
 huIS VAN hET kIND INFORMEERT

Meer in
fo

Huis van het Kind
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be  
054 31 32 45
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GAS GEVEN 
OM VOORUIT
TE GAAN!
INFOBROCHURE GAS-REGLEMENT
EN VEILIGHEID IN NINOVE

24 Ninove
in

fo

WORD 
BLOEDGEVER, 
OOK JOUW 
BLOED REDT 
LEVENS
> Dinsdag 7 juni: Appelterre, zaal Pax,  

Appelterre Dorp 13
> Woensdag 8 juni: Ninove, cultuurcentrum 

De Plomblom, Graanmarkt 12
> Vrijdag 10 juni: Meerbeke, De Linde, 

Gemeentehuisstraat 42 
> Vrijdag 24 juni: Outer, Buurthuis  

De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

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

Nachtlawaai, rondslin-
gerend afval, honden-

poep op het voetpad, voertuigen 
die het fietspad blokkeren, … 
Het zijn allemaal voorbeelden 
van vervelende situaties die de 
openbare orde verstoren. Via het 
GAS-reglement kan de stad op 
een eenvoudige manier sancties 
opleggen voor deze ‘kleine over-
tredingen’. Overtreders gaan twee 
keer nadenken vooraleer ze de 
wetgeving aan hun laars lappen. 
Dit komt de leefbaarheid van 
onze stad enkel ten goede!

Vertrek deze vakantie met een 
gerust gemoed op reis en vraag 
de lokale politie om je woning 
in het afwezigheidstoezicht op 
te nemen. Zo wordt een bezoek 
aan jouw woning ingepland in de 
patrouilles van de politiediensten. 
De politie kijkt dan na of alles 
slotvast is, of er geen voertuigen 
geparkeerd staan waarvan de 
nummerplaten niet opgegeven 
werden en of er in de toekomst 
nog iets bijkomend kan gedaan 
worden om inbrekers af te schrik-
ken. Deze politiedienst is gratis.

Hoe aanvragen?

Dien een aanvraag in via police-
on-web of bezorg het ingevuld 
aanvraagformulier aan de lokale 
politie, Onderwijslaan 75, Ninove. 
Je kan het aanvraagformulier 
downloaden op 
www.lokalepolitie.be/5442/ > 
afwezigheidstoezicht aanvragen. 

Meer info? 
Lokale politie 
Ninove, 
054 31 32 32, 
politie@ninove.be

Gas-BroCHUre 

GEEN TREINVERKEER TUSSEN NINOVE EN 
DENDERLEEUW IN WEEKENDS IN JUNI
Wegens werken aan de overweg zal er uitzonderlijk geen treinverkeer 
mogelijk zijn tussen Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen. De werken 
zullen enkel in het weekend plaatsvinden. Indien je toch moet beroep 
doen op het openbaar vervoer kan je gebruik maken van de lijnbussen. 

De werken zullen plaats vinden in het weekends van 4 en 5 juni,  
11 en 12 juni en 18 - 19 juni. 

Meer info? 
0800 55 000, info.projecten@infrabel.be

Na meldingen van be-
woners over overdre-

ven snelheid, moeilijkheden bij 
het uitrijden van de Bovenhoek-
straat in de richting van Ninove 
en moeilijkheden bij het kruisen 
door geparkeerde wagens in 
de Outerstraat, startte de stad 
eind mei met een proefproject 
rond eenrichtingsverkeer in de 
Outerstraat en Bovenhoekstraat. 
Auto’s zullen de Bovenhoek-
straat enkel kunnen inrijden vanaf de Brakel-
sesteenweg. De Outerstraat uitrijden zal enkel 

kunnen ter hoogte van rotonde 
Den Dollar. Dit geldt niet voor 
fietsers, die in beide richtingen 
kunnen blijven rijden. 

Het project loopt tot en met 
30 juni. Opmerkingen over de 
nieuwe situatie kan je vanaf 
15 juni doorgeven via 
mobiliteit@ninove.be. Alleen 
als het proefproject gunstig is, 
wordt het verlengd tot septem-

ber. Er zal sowieso eerst een evaluatiemoment 
met de omwonenden aan voorafgaan.      

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 67

Meer in
fo

GAS-ambtenaar
secretariaat@ninove.be
054 31 32 93

PROEFPROJECT 
OuTERSTRAAT-bOVENhOEkSTRAAT: 

INVOEREN 1-RIChTING

AANVRAAG 
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT BIJ DE POLITIE

Het GAS-reglement werd 
samengevat in een brochure. 
Je leest er alles over de voor-
naamste inbreuken tegen het 
GAS-reglement, de administra-
tieve sancties, informatie rond 
het Buurtinformatienetwerk 
(BIN) en de wijkwerking van de 
lokale politie.

De GAS-brochure wordt begin 
juni huis-aan-huis bedeeld. Geen 
brochure gekregen? Haal een 
exemplaar bij de politie en in het 
stadhuis.      
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JuNI  
60 jaar huwelijk
Cyrille De Lahaye, 
geboren op 17 april 1934, met
Eliane Zegers, geboren op 12 april 1936.
Gehuwd in Denderwindeke op 7 juni 1956.
Wonend in Denderwindeke.

Henri Goossens, 
geboren op 12 oktober 1933, met
Emilienne Fonteyn, geboren op 4 mei 1932.
Gehuwd in Denderwindeke op 16 juni 1956.
Wonend in Denderwindeke.

Leopold De Weghe, 
geboren op 26 december 1931, met
Adrienne Cooreman, 
geboren op 12 oktober 1933.
Gehuwd in Meerbeke op 22 juni 1956.
Wonend in Meerbeke.

JuLI 
50 jaar huwelijk
Willy Keymeulen, 
geboren op 17 februari 1944, met
Rita van Londerseele, 
geboren op 23 november 1946.
Gehuwd in Outer op 8 juli 1966.
Wonend in Ninove

Pieter Vandevelde, 
geboren op 27 oktober 1942, met
Magdalena Massaer, 
geboren op 11 januari 1947.
Gehuwd in Vlezenbeek op 9 juli 1966.
Wonend in Ninove.

Joannes Hoffman, 
geboren op 16 februari 1945, met
Madeleine Van Schelvergem, 
geboren op 11 juni 1947.
Gehuwd in Okegem op 14 juli 1966.
Wonend in Okegem.

Herman De Ville, 
geboren op 26 juni 1936, met
Louise Timmermans, 
geboren op 24 december 1943.
Gehuwd in Lieferinge op 15 juli 1966.
Wonend in Outer.

Roland De Mil, 
geboren op 21 september 1945, met 
Jeanine Martens, geboren op 2 mei 1946.
Gehuwd in Denderwindeke op 16 juli 1966.
Wonend in Pollare.

Philemon Bronselaer, 
geboren op 4 augustus 1945, met
Lucienne Sonck, geboren op 23 april 1947.
Gehuwd in Okegem op 22 juli 1966.
Wonend in Ninove.

Willem De Backer, 
geboren op 21 juli 1940, met
Jeannine Vaucamps, 
geboren op 21 augustus 1944.
Gehuwd in Meerbeke op 23 juli 1966.
Wonend in Ninove.
  
65 jaar huwelijk
Romain Van den Eynde, 
geboren op 20 juli 1931, met
Maria De Blander, 
geboren op 13 maart 1927.
Gehuwd in Nederhasselt op 28 juli 1951.
Wonend in Outer.

AuGuSTuS 
50 jaar huwelijk
Michel Van Der Stock, 
geboren op 4 maart 1945, met
Marie-Jeanne Van Herreweghe, 
geboren op 29 december 1947.
Gehuwd in Denderhoutem op 3 augustus 1966.
Wonend in Appelterre.

Wilfried Vanderheyden, 
geboren op 25 februari 1945, 
met Rachel De Braekeleer, 
geboren op 31 januari 1947.
Gehuwd in Ninove op 12 augustus 1966.
Wonend in Appelterre.

Pieter Van den Driessche, 
geboren op 3 februari 1946, met 
Rosette Lefever, 
geboren op 20 december 1946.
Gehuwd in Dilbeek op 20 augustus 1966.
Wonend in Ninove.

Herman Van der Straeten, 
geboren op 25 januari 1942, met 
Julia Van Sevencoten, 
geboren op 10 mei 1940.
Gehuwd in Ninove op 31 augustus 1966.
Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
Paul Herzeel, 
geboren op 11 mei 1931, met
Irena Beersaerts, geboren op 30 april 1935.
Gehuwd in Anderlecht op 4 augustus 1956.
Wonend in Ninove.

Roger Penne,  
geboren op 12 februari 1935, met 
Rosette Walckiers, geboren op 23 april 1937.
Gehuwd in Ninove op 28 augustus 1956.
Wonend in Voorde.

65 jaar huwelijk
Willy Van Den Meersche, 
geboren op 9 april 1927, met
Hilda De Henau,  
geboren op 10 januari 1930.
Gehuwd in Ninove op 11 augustus 1951.
Wonend in Ninove.

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

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

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

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

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

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

Wachtdiensten
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 wacht-
kaarten 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.
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Voor alle problemen met de schouw

!!! Firma De Pauw !!! 
054 50 28 62
Condensatieprobleem

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove

•  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 

Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

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

TOTALE UITVERKOOP VANAF 14 MEI WEGENS 
STOPZETTING VAN DE ZAAK

Couture Lieve  -  Markstraat 10, 9400 Ninove

Tel 054 33 22 79

Sinds januari 2016 wordt Kidz & Co dansschool 
Ninove verdergezet onder de naam 

FLEX dansschool Ninove. 
Aan het roer staan 3 ervaren lesgevers die sinds 

jaar en dag meedraaien in de club: 
David De Troyer, Missy Herreman en 

Julie Vanden Meersschaut.
 

Flex is een dansschool voor kinderen en 
jongeren van de basis- en secundaire school en 

biedt ook cursussen aan voor kleuters 
(3e kleuterklas) en volwassenen. De lessen 

vinden plaats in de sporthal van Ninove. 
 

Alle info: www.flexdansschoolninove.be
Contact: flex.ninove@hotmail.com



NU knappe terrasacties

•	 4 verdiepingen keuze
•	 Ruim en uniek aanbod 

natuursteen 
•	 Volkeramische tegels in 

alle maten
•	 Afdeling cementtegels, 

Marokkaanse zelliges, 
authentieke terracotta...

•	 XXL-tegels, tegelparket 
•	 En zoveel meer...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

Zelfplaatskorting
GRATIS begeleiding door 
onze tegelcreatieven
GRATIS gebruik van een 
tegelsnijder, zuignappen, 
vochtmeter ...
Lotenkelder met super-
koopjes








Kanaal Veronove

en nieuwe promoties!

Opgelet! Wij zijn met vakantie van 11/07 t.e.m.1/08. Bestel dus tijdig! GRATIS STOCKAGE

NU knappe terrasacties

en nieuwe promoties!



AS
RS
W
00
A

Stedelijke basisschool
Appelterre

De Oogappel
Kleuter + 1e graad:

Dorp 13A, 9400 Appelterre
Tel. 054 33 48 67
appelterre@sbsninove.be

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

Directeur: 
Gerda Van den Abeele

Stedelijke basisschool
Nederhasselt-Voorde

De Hazelaar
Kleuter + lager:
Geraardsbergsesteenweg 184
9400 Nederhasselt
Tel. 054 32 20 16
dehazelaar@sbsninove.be

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

Directeur: Karolien Frederickx

Stedelijke basisschool
Denderwindeke

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

Directeur: 
Jeroen Cooman

Stedelijke basisschool
Parklaan - Seringen

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

De Lettertuin
Kleuter + lager:
Seringenstraat 22
9400 Ninove
Tel. 054 33 61 66
lettertuin@sbsninove.be

Directeur: 
nog niet gekend

GeNi = scholen in de eigen, 
vertrouwde omgeving met:
•  een pluralistische opvoeding 

voor 2,5 tot 12 jarigen
• dynamische schoolteams
•  leermeesters godsdienst, zedenleer 

en lichamelijke opvoeding
• zorg op maat
• ICT-lessen
• ouderraad en schoolraad
• openluchtklassen
• busvervoer onder begeleiding
• voor- en naschoolse opvang
• nog zo veel meer…

Directeur coördinatie-scholengemeenschap GeNi: Marleen Viaene

www.sbsninove.be


