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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt plaats 
op 22 juni om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, 
Ninove (ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

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

ExTRA’S 
Alle stadsdiensten  
zijn gesloten op:
> 4 juni
> 5 juni
> 11 juli (uitgezonderd  

zwembad De Kleine  
Dender: open van  
9 uur tot 17 uur)

> 21 juli
> 15 augustus

Zomeruurregeling  
stadsdiensten: zie p. 24

5

interessant
4   Zak af naar je eigen stad

6   Dansend de zomer tegemoet

6   Fabrik UNIK in de5Hoek

7   NinoMundo

8   De Donderdagen

9   11 juliviering

10   HAP! Foodtruckfestival

10   Met de bib de zomer in

11   Maandklapper cc De Plomblom

12   Openluchtcinema

18   Parkeerbeleid herbekeken

20   Sportieve zomer
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VOOR ALLE INFO
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> 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
> dienst toerisme  054 31 32 85

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)*<

Extra sluitingsdagen
> 6 juni: bib
> 20 juni (zwembad  

De Kleine Dender)
> 10 juli: bib, jeugddienst, dienst 

cultuur, cc De Plomblom
> 22 juli - 30 juli: sporthal  

(onderhoudsweek)
> 23 juli: dienst toerisme
> 14 augustus: bib, jeugddienst, 

dienst cultuur,  
cc De Plomblom



4 Ninovenr. 6    •    juni - juli - aug. 2017
in

fo

…want ook daar ben jij toerist tijdens de zomer van 2017. Ken jij de toeristi-

sche troeven van ninove? er zijn er ongetwijfeld meer dan je denkt.  ninove, 

de ‘oudste, stoutste en wijste’ der steden (een uitspraak die we danken aan 

geschiedschrijver sanderus), heeft heel wat in petto, zowel voor de actieve 

stapper of fietser als voor de wandelaar die op zoek is naar rust. 

zaK aF naar 
Je eigen stad…

Ninove, dat is de abdijkerk, de Dender 
en het Neigembos. Dat is de histo-

rische kouter tussen Outer en de wijk Lebeke 
met het Galgenveld en de ‘diepe straten’. Maar 
ook de historiek van de abdij, de terrasjes in de 
binnenstad én een bruisend cultureel leven.

Volop natuur
Neem nu de Dender, waarvan het mooiste 
deel zich zonder enige twijfel tussen Ninove 
en Geraardsbergen bevindt. Het is hét ideale 
groene decor om te fietsen en te wandelen. 
De meanderende rivier met zijn ruime ver-
gezichten en meestal rustig kabbelend water 
vormt een decor om ‘u’ tegen te zeggen. De 
talrijke blauwe reigers krijg je er gratis bij. 
Het Neigembos, een natuurreservaat van 
63 hectaren met smeltwatervalleien en de 
typische hoogteverschillen geeft in elk seizoen 
andere kleuren en geuren prijs, een verkoelend 
idee op warme zomerdagen.

Onze elf deelgemeenten zijn gemaakt om te 
voet of met de fiets te verkennen. Stuk voor 
stuk zijn ze doorspekt met trage wegen die je 
een heel ander beeld geven dan wat je vanuit 
je wagen ziet. De zomer is dé ideale periode 
om jouw favoriete deelgemeente in een ander 
perspectief te zien. Dat kan ook tijdens een 
geleide wandeling. We wandelen deze zomer 
in Voorde en in Okegem.

Volop stad
Heb je het meer voor de stad? Dan is de 
wandeling door de historische binnenstad (zie 
verder) mét koffie en koffiekoek vooraf iets 
voor jou. De Koepoort, de Graanmarkt met 
het Dijnshof, het oud stadhuis of de schitteren-
de barokke abdijkerk, de talrijke beelden en de 
soms sappige verhalen die erbij horen, leren je 
Ninove nóg beter kennen. De Norbertijnerab-
dij bepaalde hier zes eeuwen lang mee doen 
en laten in onze stad. Velen menen dat enkel 
de kerk nog getuigt van dit verleden maar er is 
zoveel meer. Aan de Kloosterweg, naast de ab-
dijkerk, kan je tot rust komen bij de archeologi-
sche site die een deel van de restanten van de 
gotische en classicistische abdij blootlegt. Hier 
kan je even wegmijmeren bij zoveel geschiede-
nis, vervat in de nevelen van de tijd…
Wie zich echt wil onderdompelen in de 
geschiedenis van Ninove kan een stadswande-
ling met gids boeken. Er zijn zóveel verhalen 
en wist-je-datjes te vertellen over de gevels, 
pleinen en straten. Wedden dat je Ninove 
nadien met heel andere ogen bekijkt? 

Volop cultuur
Ninove is ook cultuur. De Donderdagen in 
juni en augustus, een wandeling langs de 
raamtekeningen in het kader van Vitrien, de 
openluchtfilms, HAP… Je leest er alles over 
in deze Ninove Info. Van verveling kan geen 
sprake zijn. Achteraf spoel je alle emoties bij 
voorkeur door op een zomers terras, met een 
Witkap in de hand. 

Wie wil blijven overnachten in Ninove vindt 
zeker zijn gading in het aanbod van goed 
uitgeruste hotels en karakteristieke B&B’s. Men 
zegge het voort tegen niet-Ninovieters… Dit 
wordt een toeristische zomer om nooit te 
vergeten!      

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85
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wANDELkALENDER

Traditiegetrouw organiseert de dienst 
toerisme i.s.m. de VVV-Ninove 

vzw een aantal wandelingen waarbij je (her)
ontdekt wat je eigen streek aan moois in petto 
heeft. 

Ontbijtwandeling in de binnenstad: 
zondag 11 juni

Een klassieker die je langs de interessantste 
hoekjes en kanten van onze stad brengt. Van 
het prille Ninove met het kasteel aan de Den-
der en de abdij, van de stadspoorten tot de
skramoeljekasj, van Bockstael tot Dingsken… 
het zijn slechts enkele elementen die bepalend 
waren en zijn om de “Oudste, stoutste en 
wijste der steden” te maken tot de stad die ze 
vandaag is. 

> Start om 10 uur aan de Hospitaalkapel 
(Burchtstraat 44). De wandeling duurt 2 uur. 
Vóór de wandeling is er koffie en koffiekoe-
ken in de Hospitaalkapel (tussen 9 uur en 
10 uur), start wandeling stipt om 10 uur.

> 5 euro per persoon (bij voorinschrijving 
tot 4 juni), 7 euro (nà 4 juni). Mail naar 
toerisme@ninove.be om je in te schrijven. 

Wandeling in Voorde:  
zondag 16 juli

Een ‘voorde’ is een ‘doorwaadbare plaats’ en 
ligt allicht aan de oorsprong van het huidige 
dorp van de Puitenrijders. In Voorde woonde 
en werkte kunstschilder Yves Rhayé in het kas-

teel dat er in een driehoek ligt met de pastorij 
(nu privébezit) en de kerk van Sint-Pietersban-
den. Voorde is ook het dorp van De Kalvaar 
aan de ‘vuile voorschoot’ en de Beukenboom-
kapel die je vanaf de steenweg ziet, met het 
miraculeuze bijhorende Mariabeeld. En, ook 
over die Puitenrijders verneem je meer…

> Start om 14 uur aan de kerk van Sint-
Pietersbanden in Voorde, wandeling duurt 
3 uur. Deelname is gratis. 

Wandeling in Okegem:  
zondag 20 augustus 

In Okegem stond ooit het ‘heim’ van de 
Frankische heer ‘Ocko’, vandaar de naam. 
Hier werd geschiedenis geschreven want de 
Christene Volkspartij van priester Daens werd 
er opgericht. De Libanonceder herrees in een 
kunstwerk, de Dender vloeit er meestal rustig 
langsheen dit dorp in het noordoosten van 
Ninove, het stationsgebouw kreeg een tweede 
leven als restaurant en van componist Johan-
nes Ockeghem waren minstens zijn voorou-
ders afkomstig uit dit sympathieke dorp. Stof 
genoeg voor een zondagse wandeling dus…

> Start om 14 uur aan de Onze-Lieve-Vrouw 
Opdrachtkerk in Okegem. Wandeling duurt 
3 uur, deelname is gratis.

En ook nog:

> Zondag 17 september: twee wandel-
zoektochten (+/- 12km en +/- 5km)

> Zondag 24 september: Tweemolen-
wandeling

TOERISTISCH  
bEZOEkERS- 
CENTRuM

Neem deze zomer zeker eens een 
kijkje in het toeristisch bezoekers-

centrum in de Hospitaalkapel in de Burcht-
straat. Daar vind je een uitgebreide keuze aan 
fiets- en wandelkaarten waarmee je op eigen 
tempo op verkenning gaat. Stapschoenen aan, 
fietsbanden opgepompt? Dan kan je starten. 
Naast de betalende publicaties vind je er heel 
wat gratis info. En er is meer: je ontmoet er de 
Ninoofse stadsreuzen en je ziet er projecties 
van oude en nieuwe foto’s van Ninove en 
deelgemeenten en dat alles in een historisch 
decor uit 1673.

Zoek je wandel- of fietsinspiratie? Kom eens 
snuisteren in het aanbod van fiets- en wandel-
kaarten. Hierbij alvast enkele smaakmakers uit 
het uitgebreide aanbod: 

> voor de wandelaars is er de stadswande-
ling Ninove (3 euro), de Molenwandeling 
(3 euro), de Galgenveldwandeling (2 euro), 
wandelnetwerk Pajottenland (met ook  
Neigem, Pollare, Denderwindeke en  
Lieferinge) (9 euro).

> Voor de fietsers: Fietsnetwerk Scheldeland 
(6 euro), Denderende stedentocht (2 euro), 
Tinel fietsroute (2 euro), Fietsnetwerk 
Vlaamse Ardennen (6 euro), Fietskaart 
Vlaams-Brabant (9 euro).      

Openingsuren dienst toerisme 
Hospitaalkapel,  
Burchtstraat 44, Ninove

> maandag:  
08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

> dinsdag:  
08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

> woensdag:  
08.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

> donderdag:  
08.30 - 12.00 uur en 16.00 - 19.45 uur

> vrijdag:  
08.30 - 12.00 uur

Tijdens de maanden juni, juli en augustus  
ook op:

> zaterdag:  
10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur

> zondag:  
10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur
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ninove opent de zomer met een swingende sinksenkermis. 

tango op vrijdagavond, radio Barkas op zondag: voor wie 

wil dansen is het oudstrijdersplein de ‘place to be’.

CirqueTango  
y Milonga
We openen Sinksenkermis op vrijdag 2 juni 
met een avond in het teken van de tango. 
Speciale gasten zijn het Argentijnse duo 
CirqueTango en het Vlaamse tangokwintet 
Tanguera. Samen zorgen ze voor een avond 
vol muziek, dans en ... circus.

Laura del Mar en Dario Ayala (CirqueTan-
go) beginnen de avond met een initiatie / 
workshop ‘tango’: al wie ervan droomt de 
‘dans der verleiding’ te dansen, kan van deze 
rasechte tango-artiesten de eerste kneepjes 
van het vak en de eerste aarzelende passen 
aanleren. Daarnaast brengt CirqueTango een 
opvoering van haar straattheatershow ‘Un 
Tango Mas’. De show is een combinatie van 
theater, tango en (trapeze)circus.
 
Tanguera zorgt voor livemuziek. Met 
gerenommeerde muzikanten, onder wie 
enkele Ninovieters, zoals Karel Herregodts 
op accordeon, Natalie Dhaene aan de piano, 
Jenna Vergeynst op viool, Jan Maris op gitaar 
en Jonas Scheys aan de contrabas speelt 
het kwintet klassiekers uit het traditionele 
tangorepertoire, afgewisseld met soms intieme 
en dikwijls explosieve tango nuevo van Astor 
Piazzolla. Natuurlijk mag er gedanst en naar 
dansers gekeken worden.

Radio barkas 
Op zondag 4 juni draaien de ‘paardenmolens’ 
en botsen de autootjes op de Graanmarkt. 
Voor wie even genoeg heeft van het kermis-
gewoel, biedt het vlakbije Oudstrijdersplein 
een rustig alternatief. Vanuit een Barkas Framo 
uit 1959 draait dj Tristan Kruithof originele 
krakende LP’s en singeltjes uit de jaren vijftig 
en zestig: Hillbilly blues, Bluegrass Boogie, Hot 
Shakin’ Americana, Soul Stirring Exotica  
en andere ‘vintage tunes’.

> CirqueTango y Milonga: vrijdag 2 juni op 
het Oudstrijdersplein, Ninove: 
- 19 uur: CirqueTango > initiatie /  

workshop
- 20.30 uur: Tanguera > milonga (deel 1) 
- 21 uur: CirqueTango > Un Tango Mas 
- 22 uur: Tanguera > milonga (deel 2)

> Dansavond met Radio Barkas:  
zondag 4 juni op het Oudstrijdersplein, 
Ninove
- van 19 uur tot 22 uur

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 87

RADIO bARkAS  
OOk OP DE
ZOMERkERMIS

dansend de 
zomer tegemoet 
TANGO EN TuNES OP SINkSENkERMIS

Tijdens de zomerkermis in het derde weekend 
van juli komt het dj-project Radio Barkas nog 
eens terug naar Ninove. Ditmaal is de dj-booth 
een verbouwde voormalige DDR Barkas B1000 
en brengt dj Tristan Kruithof andere platenkof-
fers uit de fifties en de sixties mee: van rock&roll 
tot oude ska en surf, van rhythm&blues tot 
exotische jazz, calypso en mambo.      

> Radio Barkas: zondag 23 juli van 19 uur tot 
22 uur op het Oudstrijdersplein, Ninove

Fabrik UniK
bEwOONT ALS  
LAATSTE HET 
‘STADSLAb’ 

Sinds 1 april doet een leegstaand 
winkelpand aan ‘de Vijfhoek’ in Ninove 

(kruispunt Biezen-, Pauw-, De Vlaeminck-, 
Stations- en De Deynstraat) dienst als een pop-
upplek en experimenteerplaats voor cultuur, 
ambachten en nieuwe horeca. Na de hippe 
‘lunchbar by day & restaurant by night’ Food 
Swings en het keramiekatelier Ginger Ceramics 
neemt op 5 juni de – voorlopig - laatste pop-
upper haar intrek in het pand. Fabrik UNIK zal 
de etalage sieren met baby- en kinderkleertjes, 
maar ook met gepersonaliseerde cadeautjes. Elk 
stuk is handgemaakt en dus helemaal UNIeK. 
Naaiwonders kunnen hun hart ophalen bij 
de kleine, maar zorgvuldig uitgekozen selectie 
aan stoffen. Initiatiefneemster Femke Geeroms 
zorgt ook voor verschillende workshops voor 
beginners en gevorderden. Op 30 juni sluit  
‘de5Hoek’ de deuren.       

> Biezenstraat 34, Ninove, van 5 tot 30 juni 
> Openingsuren: elke dag tussen 10 uur  

en 18 uur, zondag en maandag gesloten

Meer in
fo

dienst cultuur via
vitrien@ninove.be 
054 31 32 87
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3 juni vieren we opnieuw het multiculturele 

ninove. Voor de vijfde keer wil de stad met 

ninomundo uitgebreid aandacht schenken aan de 

culturele verscheidenheid in ninove. Het is een 

leuk moment voor ninovieters met en zonder 

migratieachtergrond om elkaar te leren kennen.

ninomUndo
MuLTICuLTuREEL  
FEEST IN HARTjE NINOVE

Een moment  
van ontmoeting
Op NinoMundo krijgen Ninovie-
ters met een migratieachtergrond 
de kans om zich aan hun nieuwe 
stadsgenoten voor te stellen. 
Samen steken ze een evenement 
in elkaar dat aandacht schenkt 
aan de culturele verscheiden-
heid in onze stad. Het plein aan 
winkelcentrum Ninia wordt 
omgetoverd tot een gezellige plek 
vol lekker eten, fijne muziek en 
vrolijke dans.

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

> Boom’n Van De Weireld 
- wereldmuziek uit de West-
hoek (14.30 uur)

 Vrouwen en mannen, zon en 
regen, wit en zwart, eten en 
drinken, nu of nooit: over alles 
waarover het gaat in de wereld 
der liedjes hebben de Boom’n 
Van De Weireld een eigen 
mening. Gezang, accordeon, 
drums en gitaren wortelen in 
de stevige potgrond van vier 
koperblazers. Hier en daar 
sijpelt een straaltje jazz als 
zonlicht door het gebladerte, 
af en toe klinkt de Balkan  
van tussen de mas- 
sieve stammen…

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

Ontspan

De zithoek is de ideale plaats om 
af te spreken met mensen die je 
kent. Een gezellige zondagnamid-
dag met het gezin, aperitieven 
met je collega’s na het werk, een 
spelletje petanque met vrienden 
of samen koffie drinken met 
vriendinnen. Het kan allemaal. 
Je kan natuurlijk ook in je eentje 
genieten van de rust. Zalig niets-
doen in de zomerzon of genieten 
van een goed boek. Onze zithoek 
is het ideale plekje.
 
Ontdek

Sfeer In Het Park laat je ook iets 
nieuws ontdekken. Wie weet 
welke talenten Ninovieters in hun 
mars hebben? Misschien geniet je 
van lekkere koekjes, beleef je een 
intiem akoestisch optreden of 
volg je een leuke workshop. 

Ontmoet

Wie weet kom je wel een oude 
bekende tegen of je leer je een 
nieuwe stadsgenoot kennen. 
Voor anderstalige inwoners is dit 
een uitgelezen kans om Neder-
lands te oefenen.

Deel je talent!

De zithoek wil een plaats zijn 
waar je je talent kan delen. Alles 
wat sowieso in het park mag, kan 
je in onze zithoek organiseren. 
Jouw activiteit registreer je via 
sfeerinhetpark@ninove.be. Wij 
maken een facebookevenement 
op onze facebookpagina ‘Sfeer in 
het Park’.      

tijdens de maanden juli en augustus vind je in het 

park het gezelligste plekje van ninove. de stad plaatst 

een zithoek en maakt sfeer in het park. Hier kunnen 

alle inwoners samen ontspannen, ontdekken en  

ontmoeten. zoek ons aan het grasveld aan de beek!

sFeer in Het 
ParK

ONTSPAN, ONTDEk EN ONTMOET 
ELkAAR IN DE ZITHOEk

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be 
054 31 32 48

> The Balcony Players -  
Feestmuziek uit de Balkan 
(16.30 uur)

 Deze groep speelde hun 
allereerste concert vanaf hun 
balkon, vandaar hun naam. 
Deze energieke en nomadische 
bende muzikanten uit België 
en Nederland (twee madam-
men op viool en trekzak, 
twee venten op gitaar en bas) 
plukken hun muziek uit ver-
schillende stijlen en culturen: 
traditionele gipsy, Russische 
pagode, Joodse klezmer, Zigeu-
nerhoempa, … Het resultaat: 
dansbare Balkanfeestmuziek! 

Fairtradegemeente
Wie benieuwd is hoe je bruggen 
kan slaan naar het Zuiden is 
op NinoMundo aan het goeie 
adres. De verschillende Ninoofse 
organisaties die werken rond 
ontwikkelingssamenwerking 
stellen hun werking voor. Dit 
jaar gaat er bijzondere aandacht 
naar Fairtrade. Bij Fairtrade wordt 
gestreefd om boeren uit ontwik-
kelingslanden een eerlijke prijs 
te geven voor hun producten. 
Ninove wil graag een Fairtradege-
meente worden. Benieuwd wat 
een Fairtradegemeente precies is en 
hoe jij de stad hierbij kan helpen? 
Kom dan langs op de stand van 
de GROS (gemeentelijke raad voor 
ontwikkelingssamenwerking).      

> Zaterdag 3 juni,  
13 uur tot 20 uur, Niniaplein 
(Centrumlaan), Ninove

Muziekprogramma
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Zelden zullen zoveel 
artiesten de ope-

ningsdag van De Donderdagen 
gekleurd hebben als nu: met 70 
muzikanten, dansers, springende 
jongleurs en dansende clowns 
is De Propere Fanfare (van De 
Vieze Gasten uit Gent) één van 
de grootste ‘alternatieve’ fanfares 
van Vlaanderen. Eerder op de 
avond gunnen we de eer aan 
twee Brusselse gezelschappen 
om De Donderdagen van deze 
zomer voor geopend te verklaren: 
Cie des Chaussons Rouges met 
een onwaarschijnlijke dans hoog 
boven het publiek en Cie Scratch 
met de burleske en explosieve 
choreografie ‘TNT’. Gent meets 
Bruxelles, dat wordt dus een 
echte Belgische openingsavond.

Ontzagwekkend  
messenwerpen
De meeste donderdagen plaatsen 
we twee voorstellingen op of in 
de buurt van de Graanmarkt. Dat 
zorgt altijd voor een boeiende 
dialoog. Tussen de kolder van 
‘zotte doos’ Eva Kahan en de cre-
atieve duo-acrobatiek, met veel 

(voet)jonglerie, van Katerina Rep-
ponen en Pasi Nousiainen. Tussen 
de magische hulahoopkunstjes 
van Wietske Vogels & Guido Van 
Hout en de “ontzagwekkende 
evenwichtskunsten inclusief 
messenwerpen” van het Spaanse 
koppel van Cia Maintomano. 
Tussen het kleurrijke ‘smidsespek-
takel’ van het Belgische Circus 
Marcel en de spectaculaire 
grote-pleinproductie van het 
Nederlandse Theater Gajes 
‘Odyssee’, met grote rijdende 
objecten, acteurs op stelten en 
mobiele livemuzikanten. Tussen 
de nieuwe trampolineshow ‘Tem-
ple’ van ouwe getrouwen Cirq’u-
lation Locale en een exclusieve 
TeVeOost Vertelling van onze 
regionale televisiezender. Tussen 
de kleurrijke en sympathieke 
circustheatervoorstelling ‘Oopart’ 
van de Spanjaarden van Tresperté 
Circo-Teatro en de surrealistische 
heksensabbat met veel vuur van 
Cirqumstancia. 

Ook dit jaar zorgen we voor en-
kele ‘special events’. Zoals ‘Where 
dreams come true’ van Circo-

Droom, een voorstelling waarin 
kinderen zélf de hoofdrol spelen. 
Zoals ‘Ongekende Evidenties’ van 
Rode Boom, een interactieve en 
destabiliserende crossover tussen 
theater, muziek en mentalisme. 
Of zoals een zesdelige cursus 
straattheater/clownerie voor wie 
de clown in zichzelf wil ontdekken. 

Circustent wordt 
koffiebar
Mis ook onze persoonlijke 
geheimtips niet, zoals het Zwit-
serse Circo Pitanga met ‘Nuptial 
Ropes’ (“gekleed in waanzinnige 
kostuums wringen de dame en 
de heer zich in allerlei prachtige 
bochten om het moment suprê-
me van de eerste huwelijksnacht 
uit te stellen”) en A Sens Unique 
met ‘Léger Démèlé’ (“vijf jonge 
Quebecois die vanuit hun Franse 
uitvalsbasis de Europese straat-
theaterfestivals veroveren met 
een circusshow vol acrobatie, 
een Chinese paal, kledingstukken 
die gracieus van blote schouders 
glijden en … citroenen”). 

En oja, er is nog een interes-
sante surplus: het Mechelse 
circusatelier Circolito/Da Stoelt!, 
al meer dan eens te gast op De 
Donderdagen, komt met de tent 
van Circus Ronaldo naar Ninove 
voor een driedaags extraatje (op 
de OCMW-site, van donderdag 
31 augustus tot en met zaterdag 
2 september). De circustent 
verandert in een gezellige kof-
fiebar. Je mag iets bestellen bij de 
circusartiesten. Maar schrik niet 
als ze plots dansen op de toog of 
jongleren met kopjes. De arties-
ten tonen immers een heleboel 
circustechnieken, begeleid door 
livemuziek.      

Ontdek alle data, alle speel-
plekken en de juiste speeluren 
van De Donderdagen 2017 op 
www.ninove.be/dedonder-
dagen via de facebookpagina 
of in het Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje dat eind mei in je 
brievenbus viel.

nieuwe shows van oude Belgen en een oude show van 

een bijna-Belg. twee acts uit de finale van Belgium’s  

got talent. een Vlaamse première. twee try-outs met  

internationale ambitie. Hoog bezoek uit het Hoge  

noorden. de donderdagen 2017 beloven oogstrelend 

poëtisch en adembenemend spectaculair te worden.

de 
donderdagen 
2017

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 86
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Tientallen keukens-op-
wieltjes toveren een 

deel van het stadspark (tussen 
Vaartweg, ’t Oeverstekske en 
‘De Kuip’) om tot een heerlijk 
openluchtrestaurant. HAP! 
serveert het lekkerste eten in een 
supergezellig decor met smake-

lijke zithoekjes, picknickdekentjes 
en sfeerverlichting. HAP! is de 
lekkerste plek om met familie, 
collega’s of vrienden culinair 
de zomer binnen te wandelen. 
Verwacht je daarnaast aan straat-
theater, muzikaal dansvertier en 
kinderanimatie.       

> stadspark Ninove (tussen Vaartweg, ’t Oeverstekske en De Kuip)
> vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli, elke dag van 16 uur tot 23 uur 

FoodtrUCKFestiVaL 
HaP! 
AAN DE RAND  
VAN HET STADSPARk

griet mensCHaert  
#KaniKweg
ZOMERTENTOONSTELLING IN 
HET OuD STADHuIS

De semi-Ninoofse, nu 
vanuit Eindhoven 

opererende Griet Menschaert 
beweegt zich tussen kunst, com-
municatie, journalistiek en litera-
tuur. Ze maakt teksten, perfor-
mances, tekeningen, publicaties 
en tentoonstellingen vanuit een 
grote fascinatie voor de invloed 
van de context op de mens. Griet 
Menschaert neemt een zomer 
lang haar intrek in het oud stad-
huis voor een solotentoonstelling 
met oud en nieuw werk, tekenin-
gen, foto’s en schetsen. “Ik woon 
intussen al jaren in Nederland, 
maar ik blijf een intense nostalgie 
gewaarworden wanneer ik door 
Ninove wandel of rijd. De klank 

van het Ninofs, de aanblik van de 
‘zwemkom’, het ziekenhuis, ‘Den 
Blompot’, het wortelmanneke, de 
stad tout court ontroeren mij. In 
de zomer, wanneer veel mensen 
op reis zijn en op sociale media 
vakantiefoto’s verschijnen, is het 
mooi als ik mij een beetje toerist 
in Ninove kan voelen.” 

In haar tentoonstelling zullen de 
thema’s ‘hier en elders’, reizen en 
heimwee leidend zijn. Tijdens het 
voorbije cultuurfestival ViTrien 
deed Griet Menschaert al enkele 
‘ontmoetingsperformances’ ter 
voorbereiding van haar zomer-
residentie.      

>  Oud stadhuis, Oudstrijdersplein, Ninove
>  1 juli – 3 september; elke werkdag van 9 uur tot 12 uur  

+ op donderdag nocturne van 16 uur tot 19.30 uur 
 + weekendopeningen: 1-2 juli en 2-3 september 
 (telkens van 14 uur tot 17 uur)

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be  
054 31 32 86

JaCKoBond zingt marVa 
11 juLIVIERING 

‘JackoBond zingt Marva’ 
biedt zowel nostalgie 

voor 50-plussers als een prettige 
muzikale kennismaking met hits 
van vroeger. JackoBond is de 
band rond muzikante en actrice 
Riet Muylaert. Ze vertelt waarom 
ze met de liedjes van Marva op 
toernee door Vlaanderen trekt: 
“’Ik dans met een ander maar 
ik kijk naar jou.’ Dat zong mijn 
moeder vaak toen ze met mij als 
kind door de living danste. Nu ik 
haar leeftijd heb, snap ik waarom 
ze uit volle borst meezong 
met Marva. Marva deed haar 
dromen. En ik zag hoe gelukkig 
Marva mijn moeder maakte. 

Het feest van de Vlaamse 

gemeenschap wordt 

dit jaar gevierd op een 

dinsdag. dinsdag is 

marktdag in ninove, 

en dus serveren we alle 

marktgangers en vakantie-

in-eigen-stad-vierders een 

fijn aperitiefconcert. 

Marva heeft zich zo stilletjes in 
mij genesteld. Marva treedt te-
genwoordig niet meer op. Ik heb 
haar gevraagd of ik haar liedjes 
mocht zingen. Zoveel pareltjes. 
En dat mocht. Samen met mijn 
band JackoBond breng ik een ode 
aan Marva.”
Met Riet Muylaert (zang), 
Florejan Verschueren (piano), 
Tim Vandenbergh (bas), Karel De 
Backer (drum) en Stefan Wellens 
(gitaar en viool).       

> Oudstrijdersplein, Ninove 
(openluchtconcert)

>  Dinsdag 11 juli om 11 uur 

© Geert Br@ms
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Voorleesuurtje  
bijna Vakantie
Zaterdag 3 juni, 10.30 uur

Het laatste voorleesuurtje vóór de grote 
vakantie! We kijken samen met jullie uit naar 
de zomer en de heerlijke tijd vol spel, zon 
en plezier. We luisteren naar verhalen over 
schijfjes banaan die op wereldreis gaan. Na de 
verhalen knutselen we rond het thema. Dit is 
een gratis voorleesuurtje voor kinderen tussen 
4 en 8 jaar én hun ouders. 

> Reserveer je plaats via bib@ninove.be. 

bibArt Filmclub:  
Mad Max: Fury Road
Dinsdag 20 juni, 20 uur  
in cc De Plomblom 

De BibArt Filmclub toont het hele jaar door 
kwalitatieve films in alle BibArt bibliotheken. 
Ninove sluit het seizoen af met ‘Mad Max: 
Fury Road’. Dit verhaal neemt ons mee terug 
naar de wereld van de Road Warrior, Max 
Rockatansky . Achtervolgd door zijn turbu-
lente verleden, is Mad Max ervan overtuigd 
dat hij alleen kan overleven als hij in zijn eentje 
opereert. Deze Australische actiefilm uit 2015 
kan je bekijken in de schouwburg van  
cc De Plomblom. 

> Tickets: 6 euro (reductie 5 euro).

Schatten van Vlieg:  
Ruik jij wat ik ruik? 

Ook deze zomervakantie kan je in de bib zoe-
ken naar de Schat van Vlieg. De zomer van 2017 
is de derde in een reeks van vijf kunstzomers. 
Elke zomer staat een ander zintuig centraal 
tijdens de Schatten van Vlieg. Na ‘Hoor jij wat ik 
hoor?’ in 2015 en ‘Zie jij wat ik zie?’ in 2016 ligt 
de focus dit jaar op het thema geur. De BibArt 
bibliotheken maken ook dit jaar een zoektocht 
voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Er is een 
zoektocht voor kleine kinderen en eentje voor 

met de BiB  
de zomer in

iets grotere kinderen. Na de zoektocht krijgt 
elke deelnemer een Vlieggadget. Daarbij zit 
een unieke code waarmee je mooie prijzen kan 
winnen via www.uitmetvlieg.be. 

> Van 1 juli t.e.m. 31 augustus kan je 
speuren naar de Schat van Vlieg, tijdens 
de openingsuren van de bib. 

Lezen in ’t groen 
Ook deze zomer kan je je in het park installeren 
met een boek. Dat kan je uiteraard gewoon 
zelf. Of ga eens kijken in de parkbib, vlakbij de 
speeltuin, iets dieper in het park. De bib zet er 
een selectie boeken neer. Het wordt natuurlijk 
nog leuker wanneer de parkbib een echte 
ruilbib wordt, waar jij een gelezen boek dropt in 
ruil voor een ander exemplaar. Lezen maar!

Meer in
fo

bib
bib@ninove.be 
054 32 40 04

bIbLAb NINOVE: 
DENk MEE OVER  
DE bIb VAN MORGEN

De bib wil nadenken over haar 
toekomst, de toekomst van de bib 

in Ninove. Via het BIBLAB NINOVE wil de stad 
te weten komen hoe de bib actueel en interes-
sant kan zijn en blijven voor jou. Hoe moet 
onze bib er in de toekomst volgens jou uitzien? 
Over deze vraag willen we graag jouw inspi-
rerende antwoorden horen. Wees dus niet 
verbaasd wanneer je op straat of in de bib 
enkele vragen krijgt voorgeschoteld. 
Heb jij vandaag al een mening of idee over onze 
bib? Laat het ons weten via bib@ninove.be. 

Of kom langs op de inspiratieavond op don-
derdag 15 juni om 20 uur in het leescafé van 
de bib. Bij een drankje en een hapje vertel je 
ons jouw idee. Laat ons wel vooraf weten dat 
je komt via bib@ninove.be of 054 32 40 04.    

VUURWERK OP  
21 AUGUSTUS!

Maandag 21 augutus verzorgen de streekeigen 
coverband Commerwell en de New Beatico-
nen The Confetti’s de line-up van het laatste 
Parkconcert van de zomer van 2017.  
De stad mengt zich in deze ‘battle of the 
giants’ en presenteert tussen deze twee acts 
een gigantisch vuurwerk. Een spectaculaire 
bijna-afsluiter van de zomer en een mooie 
manier om de zomer stilletjesaan naar de 
uitgang te begeleiden. Het vuurwerk, vergezeld 
van de spectaculaire vuurwerkshow ‘Lights in 
Motion’, vindt plaats op de parking van het 
HH Harteninstituut aan het einde van de On-
derwijslaan in Ninove. De eerste vuurpijl vliegt 
de lucht in om 21.45 uur. Het vuurwerk vindt 
plaats tijdens een pauze (met podiumom-
bouw) op de Parkconcerten. Concertgangers 
hoeven dus niets van de muziek te missen. 

>  Parking HH Harteninstituut,  
Onderwijslaan, Ninove

>  Maandag 21 augustus, 21.45 uur

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

FILMCLUB NINOFILM 
BRENGT MUSTANG

Vijf zussen worden na de dood van hun ou-
ders opgevoed door hun conservatieve oom 
en tantes. Regisseuse Deniz Gamze Ergüven 
focust in dit drama uit 2014 op het droeve lot 
van jonge vrouwen in een maatschappij die 
worstelt met traditie versus modernisering. 

>  dinsdag 6 juni, 20 uur (inleiding om 
19.45 uur)

> Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
>  6 euro (met reductie voor jongeren), 

UiTPAS-activiteit 
> Meer info? cultuur@ninove.be of  

ninofilm.club@gmail.com 
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Op 28 april vond de 
slotdag van dit project 

plaats aan jeugdcentrum De 
Kuip, zo’n 1.000 leerlingen namen 
er aan deel. Nadat leerlingen zelf 
de input hadden gegeven voor 
het opstellen van een ‘bucketlist’ 
met 16 uitdagingen, konden de 
scholen tussen januari en de 
slotdag zoveel mogelijk acties 
ondernemen om de uitdagingen 
uit te voeren. Iets wat met veel 
enthousiasme gedaan werd en 
waarvan beeldmateriaal via de 
facebookpagina van 9400 Toeren 
de wereld werd ingestuurd.

Critical Mass
Op de slotdag zelf werden 
officiële podiummomenten 
afgewisseld met actieve acti-
viteiten waaraan de leerlingen 
konden deelnemen. Zo konden 
ze aan mos- en krijtgraffiti doen, 
bmx-initiatie volgen, met gekke 
fietsen rijden, een parcours met 
alternatieve vervoersmiddelen 
afleggen met als hoogtepunt het 
flip-it springkussen, … 
De leerlingen van het secundair 
onderwijs zorgden voor een 
‘critical mass’ actie door in 
groep op de fiets of met 
andere ‘wieltjes’ 

een tocht door de binnenstad 
te rijden en zo een statement te 
maken. Ook de mobiliteitshelden 
Ecoman & Ecoboy gingen mee 
in deze fietstocht en zorgden tij-
dens de rest van de dag voor de 
nodige ludieke animatie.  ‘Lokale 
Helden’ zorgden voor muziek. 

winnaars
En de deelnemers gingen niet 
met lege handen naar huis! Alle 
aanwezige leerlingen kregen een 
drankje of een appel. De meest 
originele ‘duurzame bolide’ zelf in 
elkaar geknutseld door de leerlin-
gen (één van de uitdagingen uit 
de bucketlist) won een beker.

Vrije Basisschool Meerbeke 
kroonde zich tot beste 9400-Toe-
ren-school uit het lager onderwijs 
door het uitvoeren van 13 van de 
16 uitdagingen van de bucketlist. 
In het secundair onderwijs ging 
de Middenschool met die prijs 
lopen met 10 van de 16 acties. 
Beide scholen wonnen een klas-
fotoshoot ter waarde van 
300 euro bij stadsfotograaf 
Els Huart.      

Meer in
fo

jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00

Het educatief project rond duurzame mobiliteit, 9400 

toeren, dat vanuit mos oost-Vlaanderen, Jeugddienst 

globelink en de diensten jeugd en mobiliteit van de stad 

georganiseerd werd voor alle ninoofse scholen, was een 

schot in de roos! 

sLotdag Van  
9400 toeren!
EEN SPETTEREND EINDE 
VAN EEN COOL PROjECT

Meer in
fo

diensten ruimtelijke ordening 
stad en provincie
fabeltasite@ninove.be
ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be

24 juNI

inFomoment  
FaBeLtasite
de provincie, de stad en de eigenaar werken samen aan 

een toekomstvisie voor de Fabeltasite, waarbij de mening 

van de ninovieter een belangrijke rol speelt.

In 2015 gaven we het start-
sein van het participatie-

traject. Tijdens Autovrije Zondag 
kwamen heel wat nieuwsgierige 
Ninovieters een kijkje nemen in 
de Fabriekstraat. In januari organi-
seerden we een infomarkt tijdens 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Nadien gingen we in debat 
met de Ninovieter: tijdens het 
stadsdebat op 1 en 16 februari 
kregen inwoners de kans om te 
debatteren over thema’s zoals 
wonen, architectuur, mobiliteit, 
openbaar domein, duurzaam-
heid en klimaatgezondheid. Het 
resultaat van die debatten is een 
brede waaier van innovatieve 
ideeën, enkele bedenkingen en 
kritische vragen. Een overzicht 
van de veelgestelde vragen en 
een antwoord hierop vind je via 
www.ninove.be/fabeltasite.

Advies
In tussentijd verwerkten we alle 
input van het participatietraject. 
Het advies van de Ninovieter is 
voor de partners zeer belangrijk. 
Dit advies is wel niet bindend. 
Dat wil zeggen dat de partners 
sommige ideeën meenemen  
in de toekomstvisie, maar andere 
ideeën niet. Momenteel zijn de 
partners in gesprek met elkaar 

om enkele belangrijke knopen 
door te hakken. Ze leggen daarbij 
de focus op 3 inhoudelijke punten:

>  mobiliteit: met onder andere 
keuzes over de ontsluiting en 
de nieuwe brug.

>  het programma: wat houdt de 
toekomstige stadswijk in en 
hoe groot zal die zijn? Hoeveel 
woningen, welk type en welke 
voorzieningen komen daar?

>  de vormgeving van de nieuwe 
wijk met onder andere de 
waterproblematiek en ruimte 
voor groen, natuur, publieke 
ruimte, …

Publieksmoment
Ben je benieuwd naar het resul-
taat? Kom dan naar het publieks-
moment op zaterdag 
24 juni. In het oud stadhuis kan 
je informatie krijgen over hoe 
we de mening van de Ninovieter 
hebben vertaald naar de defini-
tieve keuzes voor de toekomst 
van de Fabeltasite. Welke ideeën 
hebben we meegenomen? Welke 
ideeën hebben we niet kunnen 
meenemen en waarom? Afspraak 
in het oud stadhuis (Oudstrij-
dersplein 6, Ninove), doorlopend 
van 14 uur tot 18 uur.      
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

ZES FILMS ONDER 

’Le CieL FLamand’ 
Vrijdag 18 augustus:  
‘De premier’ -  
Atletiekpiste, Ninove

De Belgische eerste minister 
wordt ontvoerd. Hij zal weer 
worden vrijgelaten op voorwaar-
de dat hij de persoon, die hij later 
die dag tijdens een exclusief ge-
sprek zal ontmoeten, vermoordt. 
En die persoon is niemand 
minder dan... de president van de 
Verenigde Staten. Toekomstfeit 
of ‘fake news’? ‘De premier’ is 
een thriller van Erik Van Looy 
(2016) met onder andere Koen 
De Bouw, Tine Reymer en Stijn 
Van Opstal 

(i.s.m. Atletiekclub VITA)

Zaterdag 19 augustus: 
‘Vincent’ -  
Fonteintjesmolen,  
Stenebrug, Meerbeke

De 17-jarige Vincent is een 
geboren wereldverbeteraar die 
de groene revolutie predikt. Hij 
jaagt zijn familie de gordijnen in 
doordat hij koste wat het kost 
hun ecologische voetafdruk wil 
verkleinen. Zijn idealen brengen 
hem op een drastisch idee, maar 
zijn impulsieve Franse tante 
Nicole neemt hem mee op een 
reis door Frankrijk om hem op 
andere gedachten te brengen…
‘Vincent’ is een dramatische ko-
medie van Christophe Van Rom-
paey (2016) met onder andere 
Spencer Bogaert, Barbara Sarafian 
en Geert Van Rampelberg.

(i.s.m. molenaars en Klapstraat-
comité)

Zondag 20 augustus:  
‘Le Ciel Flamand’ -  
Speeltuin, Plekkersstraat, 
Aspelare 

Monique baat samen met haar 
dochter Sylvie het baanbordeel 
‘Le Ciel Flamand’ uit. Eline, het 
zesjarige dochtertje van Sylvie, is 
gefascineerd door de mysterieuze 
werkplek van haar mama en oma, 
maar wordt ten allen tijde de 
toegang ertoe ontzegd. Wanneer 
Sylvie en Monique aan het werk 
zijn, ontfermt ‘nonkel’ Dirk zich 
over Eline. Tot een dramatische 
gebeurtenis alle zekerheden in 
hun leven op de helling en de 
familiale banden onder druk zet. 
‘Le Ciel flamand’ is een drama van 
Peter Monsaert (2016) met onder 
andere Sara Vertongen, Esra Van-
denbussche en Wim Willaert.
(i.s.m. ‘Leaderkern’ Aspelare)

Vrijdag 25 augustus:  
‘My First Highway’ -  
Elisa Van Caulaertstraat, 
Ninove  

Tijdens de jaarlijkse vakantie met 
zijn ouders op een camping in 
Spanje wordt de zestienjarige 
Benjamin verliefd op een Vlaams 
meisje dat er samen met haar 
moeder een supermarkt uitbaat. 
Ze is mooi en intrigerend. En ze 
sleurt hem mee in een avon-
tuur dat een gevaarlijke wending 
neemt en voor de rest van zijn 
leven in zijn geheugen gegrift zal 
staan. ‘My First Highway’ is een 
drama van Kevin Meul (2017) 
met onder andere Aäron Rog-
geman, Romy Louise Lauwers, 
Mathias Sercu en Natali Broods.

(i.s.m. Ninove Welzijn)

Zaterdag 26 augustus: 
‘Allemaal familie’ -  
‘Wenteka’, Bokkendries, 
Denderwindeke   

Bob en Greta De Jaegher zijn 
veertig jaar gelukkig getrouwd en 
kunnen terugkijken op een rijk 
gevuld leven. Hun twee zonen 
Steve en Carl boeren goed. 
Steve’s vrouw schreef net een 
bestseller over gelukkig zijn en wil 
samen met haar man aan kinde-
ren beginnen. Maar op het feest 
voor hun veertigste huwelijksver-
jaardag kondigen Bob en Greta 
hun nieuwe plannen aan… Wat 
een gezellige familiebijeenkomst 
moest worden, draait helemaal 
anders uit. ‘Allemaal familie’ is een 
romantische komedie van Dries 
Vos (2017) met onder andere 
Nathalie Meskens, Steve Geerts 
en Bill Barberis.

(i.s.m. Gezinsbond  
Denderwindeke)

Zondag 27 augustus: 
‘Dode hoek’ - terrein  
‘De Amusanten’,  
Fonteinstraat, Okegem    

Jan Verbeeck, een compromisloze 
commissaris van de Antwerpse 
drugsbrigade, is als ‘Mr Zero 
Tolerance’ ongemeen populair en 
berucht bij de bevolking en in de 
media. Het land staat dan ook in 
rep en roer wanneer hij aankon-
digt dat hij de politie verlaat om 
zich, net vóór de verkiezingen, 
aan te sluiten bij de extreem-
rechtse partij VPV. Op zijn laatste 
dag als politieman zet een inval 
in een drugslabo een reeks fatale 
gebeurtenissen in gang. ‘Dode 
hoek’ is een thriller van Nabil Ben 
Yadir (2017) met onder andere 
Peter Van den Begin, Jan Decleir 
en Ruth Becquaert.

(i.s.m. ‘De Amusanten’)

Voor de vijfde keer trekt 

de dienst cultuur met een 

openluchtcinema naar ge-

kende en minder gekende 

plekjes van onze stad. 

zes keer vertonen we een 

recente Vlaamse film, 

telkens in samenwerking 

met een lokale partner. 

2016-2017 was een matig seizoen 
voor de Vlaamse film, zeggen 
filmkenners en –journalisten. 
Weinig kaskrakers en weinig 
films die klaar zijn om prijzen 
te pakken. Toch spotten we in 
de cinema’s genoeg lekkers om 
weer een fraaie editie van ons 
zomerproject ‘openluchtfilms’ te 
presenteren. De openluchtfilms 
zijn meer dan kwaliteitsfilms voor 
het grote publiek, ze zijn ook 
een goede reden om op zoek te 
gaan naar nieuwe of vernieuwde 
stukjes Ninove.

Alle films beginnen om  
21 uur en zijn gratis.       
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MAD MAX: FURY ROAD
FILM I.S.M. BIB EN BIBART 

Dit verhaal neemt ons mee terug 
naar de wereld van de Road Warri-
or, Max Rockatansky. Achtervolgd 
door zijn turbulente verleden, is 
Mad Max ervan overtuigd dat hij 
alleen kan overleven als hij in zijn 
eentje opereert. Toch komt hij in 
contact met een groep die in een 
oorlogsvoertuig, bestuurd door de 
imperator Furiosa, door het ‘Waste-
land’ trekt. De groep is op de vlucht 
voor de tiran Immortan Joe, van wie 
iets onvervangbaars is gestolen. De 
woedende krijgsheer stuurt al zijn 
bendes achter de rebellen aan, wat 
uitmondt in een meedogenloze, 
bloedstollende Road War.

Regie: George Miller 

Met: Tom Hardy, Charlize 

Theron, Nicolas Hoult,

Rosie Huntington, Zoë Kravitz 

DE PLOMBLOM

za 03.06.2017
zo 04.06.2017
VANDAKY
DANSVOORSTELLING 
0478 80 05 61

za 08.06.2017
JEROEN EVENTS
COMEDY-AVOND MET
BERT GABRIËLS
T.V.V. ARK
VAN POLLARE 
WWW.JEROENEVENTS.BE
0486 99 61 56

wo 14.06.2017
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME 
054 33 85 39

DE LINDE

do 01.06.2017
DIENST SOCIALE 
ZAKEN 
SENIORENNAMIDDAG 
054 31 32 45

vr 23.06.2017
RODE KRUIS NINOVE 
BLOEDAFNAME 
054 33 85 39

zo 25.06.2017
KWB MEERBEKE  
FIETS- EN WANDELDAG 
0470 18 81 05

TICKETS: € 6,00  ∙  REDUCTIE: € 5,00

SARA LAMENS



DECEMBER2O17
 
vr O1.12.2O17 Klassiek
TETRACELLI 
Ter Dans

za O2.12.2O17 Muziek 
JASPER STEVERLINCK

wo 13.12.2O17 Familievoorst.
4HOOG
Woesj

do 14.12.2O17 Amusement 
DRIES HEYNEMAN
Jenny

di 19.12.2O17 Theater 
STAN PRESENTEERT
Poquelin II

wo 2O.12.2O17 Film 
TONI ERDMANN 

JANUARI2O18

do 18.O1.2O18 Theater 
TONEELHUIS & BART MEULEMAN
Desperado

vr 19.O1.2O18 Amusement 
BEGIJN LE BLEU
De Ronde van Begijn

za 2O.O1.2O18 Muziek 
MAJOR TOM
We Are Not Bowie

zo 28.O1.2O18 Musical 
JUDAS THEATERPRODUCTIES
Goodbye Norma Jeane

di 3O.O1.2O18 Film 
NERUDA

FEBRUARI2O18

do O1.O2.2O18 Muziek 
NATHALIE MESKENS
Meskens in Motown

vr O2.O2.2O18 Amusement 
XANDER DE RYCKE 
Quarter-life crisis

zo O4.O2.2O18 Klassiek 
ARAM VAN BALLAERT
Nylon & Steel

do O8.O2.2O18 Theater 
DAVID VAN REYBROUCK, 
RAVEN RUËLL & BRUNO 
VANDEN BROECKE - KVS  
Para 

di 13.O2.2O18 Familiefilm 
RINTJE (3+)

do 15.O2.2O18 Familiefilm 
ZOOks (8+)

Za 24.O2.2O18 Familievoorst. 
KAPITEIN WINOKIO 
BLIJ BANG BOOS BEDROEFD 
(4+)

di 27.O2.2O18 Film 
MANCHESTER BY THE SEA

MAART2O18
 
do O1.O3.2O18 Muziek 
TRIO JORIS, PADUART & 
QUENTIN

vr O2.O3.2O18 Amusement 
JAN JAAP VAN DER WAL 
SCHOON

wo 14.O3.2O18 Theater 
NICO STURM & JONAS VAN GEEL 
Gisteren was het geweldig! 

vr 16.O3.2O18 Muziek
DE NINOOFSE EX-HANGJONGEREN
Vive la Belgique 

di 2O.O3.2O18 Film 
PERFETTI SCONOSCUTI 

do 22.O3.2O18 Theater 
THEATER STAP 
De Wereld (8+) 

vr 23.O3.2O18 Muziek 
MIRA 
Plaats

APRIL2O18

di 17.O4.2O18 Theater 
TG MALPERTUIS 
Ivanov 

wo 18.O4.2O18 Familievoorst.
SPROOKJES ENZO
In de wolken (1-3 jaar)

vr 2O.O4.2O18 Muziek 
THE INFAMOUS ROOTS 
RIELEMANS FAMILY ORCHESTRA
Time Of Day

di 24.O4.2O18 Film 
KING OF THE BELGIANS

wo 25.O4.2O18 Amusement 
KOMMIL FOO
Schoft

MEI2O18

wo O2.O5.2O18 Klassiek
JOLENTE DE MAEYER EN 
NIKOLAAS KENDE
Lyriek en dramatiek in het 
Wenen van begin 19de eeuw

wo O9.O5.2O18 Theater 
THEATER TIERET
Meneer Lihn

di 22.O5.2O18 Amusement 
RODE BOOM
Gehoornde man

wo 3O.O5.2O18 Familievoorst.
THEATER FROEFROE
Repelsteel (6+)
 
 
JUNI2O18

do O7.O6.2O18 Film 
DE PREMIER (12+)

di 19.O6.2O18  Film  
REMEMBER 

SEPTEMBER2O17

wo 13.O9.2O17 Theater 
COMPAGNIE CECILIA 
& ARNE SIERENS 
Zingarate

vr 15.O9.2O17 Muziek
CLEMENT PEERENS 
EXPLOSITION
Antwerpse klasse én 
werelderfgoed tegelijk!

zo 17.O9.2O17 Muziek 
BA1
Concert op autovrije zondag

vr 22.O9.2O17 Theater 
THEATER DE TOEKOMST 
Romeo & Julia
(naar William Shakespeare)
PREMIÈRE!

za 23.O9.2O17 Muziek 
ÀLASKÁ & MOUSTASH
Dubbelconcert

di 26.O9.2O17 Film 
LA LA LAND

do 28.O9.2O17 Klassiek
VLAAMS RADIO KOOR
Gounod 

vr 29.O9.2O17 Familievoorst.
DUETT COMPLETT
Grandioso (Highlights of Duett 
Complett)

OKTOBER2O17

wo O4.1O.2O17 Familievoorst.
SALIBONANI 
Klaproos

vr O6.1O.2O17 Muziek 
LENNY & DE WESPEN EN 
POOT & VIJVERMAN

di 1O.1O.2O17 Film 
MOONLIGHT (12+)

wo 18.1O.17 Amusement 
PIETER VERELST
Mijn Broer en ik 
AVANT-PREMIÈRE!

do 19.1O.2O17 Film 
I, DANIEL BLAKE (12+)

vr 2O.1O.2O17 Klassiek
BELGIAN BRASS SOLOISTS
Around the world

di 24.1O.2O17 Theater 
BRONKS
Geef mijn hand terug 

NOVEMBER2O17

di O7.11.2O17 Klassiek
MARC ERKENS
Waar muziek echt over gaat

wo O8.11.2O17 Theater 
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT 
& PETER DE GRAEF
Twee zielen, drie levens, zes 
mensen

wo 15.11.2O17 Familievoorst.
MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT

& THÉÂTRE DES 4 MAINS
Bizar

vr 17.11.2O17 Muziek 
LIVING HERO
Bruce Springsteen

di 21.11.2O17 Amusement  
DE LASSIES

di 28.11.2O17 Film 
LA FILLE INCONNUE

do 3O.11.2O17 Amusement 
STEVEN GOEGEBEUR 
de Man van Morgen
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6 JUNI 2O17
 
De verkoop van vriendenpassen en tickets 
vriendenpashouders start op maandag 19 
juni 2017 om 9.00 uur.
De verkoop van losse tickets start op 
maandag 26 juni 2017 om 9.00 uur.
 
CC De Plomblom is gesloten van 1 juli tot 
en met 20 augustus 2017. (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.

facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

NIEUW!!!

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- 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 voor-

af 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.

VRIENDENPAS!
Vanaf seizoen 2017-2018 wordt het abon-
nement vervangen door de vriendenpas. 
Een vriendenpas kost € 10,00 maar biedt 
je heel wat voordelen:
• Je mag jouw tickets als eerste kopen. 

Vanaf 19 juni 2017 start de ticketver-
koop voor vriendenpas-houders terwijl 
de eigenlijke ticketverkoop start op 26 
juni 2017. 

• Je krijgt een fikse korting op de ticket-
prijs, ook voor familievoorstellingen en 
films, en dit tijdens het ganse seizoen. 

Hoe meer voorstellingen je kiest, hoe 
voordeliger jouw vriendenpas wel wordt.

• Je bent niet verplicht om meteen een 
aantal voorstellingen vast te leggen. 
Je kan één of enkele favoriete voorstel-
lingen boeken en nadien op eigen tem-
po andere voorstellingen toevoegen. 
Je kan nu al enkele voorstellingen kie-
zen, zonder direct een jaar vooraf alles 
in te plannen.

TICKETS EN VRIENDENPAS 
ONLINE TE KOOP
- Je kan vriendenpassen en tickets kopen 

via de website www.ccdeplomblom.org. 
Hier vind je ook een handleiding. Je kan 
nu ook online zelf je plaatsen kiezen! 

RESERVATIES
- Reserveren kan tijdens de openingsu-

ren van de balie ter plaatse of telefo-
nisch op het nummer 054 34 10 01.

- Reservaties moeten binnen de 14 da-
gen na reservatiedatum betaald zijn, 
zoniet vervalt uw reservatie automa-
tisch.

REDUCTIE
- Voor voorstellingen georganiseerd 

door het cultuurcentrum: +55 en min-
dervaliden.

- Voor bepaalde voorstellingen georga-
niseerd door het cultuurcentrum krij-
gen – 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.

 (al deze tickets dienen vooraf geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

in de inkomhal van het cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgege-

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

LIESBETH RENNEBOOG
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I N S C H R I J V I N G E N 

VANAF  

14 JUNI 2017 
PARKLAAN 13 
9400 NINOVE 

054 33 47 25 

WWW.ACADEMIENINOVE.BE 

MA 19 JUNI 2017 
VAN 18 TOT 20.30U 

IN DE ACADEMIE VAN NINOVE 

INFODAGEN 
WO 21 JUNI 2017 
VAN 17 TOT 19.30U 

IN DE ACADEMIE VAN  
DENDERHOUTEM 

N
I
E
U
W

DANS, MUZIEK - EN WOORDINITIATIE  
VANAF 6 JAAR 

aCademie  
BeeLdende KUnst 
in de academie beeldende kunst kunnen volwassenen (vanaf 

18 jaar) kiezen voor de afdelingen tekenkunst, schilderkunst, 

beeldhouwkunst, kant en textiel, keramiek (enkel in Liedeker-

ke) en monumentale kunst (enkel in Liedekerke). Kinderen 

van 6 tot 11 jaar (lagere graad) en jongeren van 12 tot 17 jaar 

(middelbare graad) volgen de algemeen beeldende vorming.

STEDELIjkE ACADEMIE MuZIEk, wOORD EN DANS

Opendeurdag
Zaterdag 3 juni is er opendeurdag met leerlin-
genwerk in alle ateliers van de academie Ninove 
(De Kuip, Parklaan 1). Je kan je ook inschrijven 
voor alle opleidingen van de academie. 

Tentoonstelling in  
het oud stadhuis en  
cc De Plomblom
In het oud stadhuis kan je van 10 tot 18 juni 
naar de eindejaarstentoonstelling van de 
laureaten van de Hogere Graad volwassenen. 
Deze tentoonstelling geeft inzage in het artis-
tiek traject dat de studenten de afgelopen 
6 jaar aflegden. Dit jaar ligt de focus op de 
hogere graad tekenkunst en de hogere graad 
beeldhouwkunst.
Van 10 tot 18 juni, op weekdagen tijdens de 
openingsuren van het oud stadhuis. Op zater-
dag en zondag telkens van 14 uur tot 18 uur.

Tentoonstelling in  
cc De Plomblom
In cc De Plomblom (Graanmarkt 12) tonen 
de jongeren van de Middelbare graad van het 

laatste jaar (17-18 jaar) hun werk. Ook de af-
deling Hogere Graad kant en textiel toont hier 
een selectie kunstwerken van de leerlingen.
Van 10 tot 18 juni, op weekdagen tijdens de 
openingsuren van cc De Plomblom. Op zater-
dag en zondag telkens van 14 uur tot 18 uur.

Tentoonstelling in de bib
Tentoonstelling met een selectie van kunst-
werken van de Lagere-, de Middelbare- en de 
Hogere Graad tekenkunst, schilderkunst en 
kant & textiel in de bib (Graanmarkt 12)
Van 1 juli tot 31 augustus tijdens de  
openingsuren van de bib.

Inschrijven
Vanaf 1 juni kan je inschrijven voor het  
nieuwe schooljaar (start op 1 september)  
voor de verschillende afdelingen van de  
academie. Inschrijven kan:
> bij de leerkrachten in de academie in  

Ninove
> op het secretariaat van de academie  

in Ninove (tijdens de opendeurdag)  
en Liedekerke

> online via www.liedekerke.be       

Meer in
fo

Academie voor beeldende kunst
De Kuip, Parklaan 1, Ninove
gabk@liedekerke.be
053 64 55 97
www.liedekerke.be 

VERONIKA POT 'JUST REMEMBER

THE GOOD TIMES'

KUNSTPROjECT 
‘DE SOKKEL’ AAN DE 
‘ZWARTE FLESCh’ IN 
POLLARE/EIChEM

‘De Sokkel’ is een mobiel kunstproject van 
de stad. Af en toe verhuizen we de sokkel 
naar een nieuwe plek. Bij elke verhuis plaatst 
een andere kunstenaar een vers beeld op de 
sokkel. 

Vanaf 1 juli staat de sokkel aan de ‘Zwarte  
Flesch’, het iconische voetgangers- en fiet-
sersbruggetje over de Dender, dat Pollare met 
Eichem (en Appelterre) verbindt. 
Op de sokkel staat een werk van Veronika Pot. 
Deze kunstenares (° 1965) woont en werkt in 
Antwerpen/Brasschaat. Ze is vooral bekend 
als fotografe. Voor het project ‘De Sokkel’ 
maakt Veronika Pot het werk ‘Just remember 
the good times’. Ze presenteert enkele foto’s 
in een sobere metalen ‘kijkdoos’ die de voor-
bijgangers uitnodigt om dichterbij te komen 
en door de ademgaten te speuren naar “de 
sporen van het dagelijks bestaan en de beteke-
nis daarvan”. 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86
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Legende kaart:
> rode zone: zone betalend parkeren – 

kort parkeren (maximum 2 uur)
> paarse zone: zone betalend parkeren – 

lang parkeren (maximum 4 uur)
> gele zone: zone betalend parkeren – 

goedkoop lang parkeren (maximum  
24 uur)

> donker blauwe zone: maximum 2 uur 
met parkeerschijf

> licht blauwe zone: maximum 1 uur met 
parkeerschijf

> groene zone: zone gratis parkeren

Shop&go zones
Snel een boodschap halen, wordt binnenkort 
nog eenvoudiger met de nieuwe shop&go 
zones. Vanaf de zomermaanden kan je op de 
Graanmarkt, het Oudstrijdersplein, in de Be-
verstraat, de Lavendelstraat, de Centrumlaan, 
de Brusselstraat en de Burchtdam een half uur 
gratis parkeren, zonder ticket of het plaatsen 
van een parkeerschijf. Een sensor waarschuwt 
de parkeerwachter indien een auto langer dan 
een half uur op de betrokken parkeerplaats 
blijft staan. Door een duidelijk onderscheid te 
maken tussen kort- en langparkeerders moet 
de parkeerdruk in de binnenstad omlaag. De 
definitieve afbakening van de shop&go zones 
is bij het ter perse gaan van deze Ninove Info 
nog niet gekend. 

Abonnementsformules  
op maat
Het nieuwe parkeerreglement voorziet naast 
de abonnementsformules voor wie in Ninove 
werkt ook in een parkeerkaart op maat voor 
zorgverstrekkers aan een tarief van 100 euro 
per jaar. De parkeerkaart koop je bij OPC, 
Burchtstraat 25, Ninove.

Zones betalend parkeren 
en parkeren met blauwe 
kaart aangepast
Ook in de zonering zijn er kleine wijzigingen 
om tegemoet te komen aan enkele lokale pro-
blemen. Zo wordt een deel van de Astridlaan 
blauwe zone om ruimte te creëren voor de 

bewoners. De Molendenderstraat wordt uit 
de blauwe zone gehaald ter compensatie van 
de verloren parkeerplaatsen op de brug van de 
Elisabethlaan. De blauwe zone ter hoogte van 
het Kerkplein wordt uitgebreid met de Dam, 
de Dekenij- en de Antoon De Vlaeminckstraat. 
Die uitbreiding creëert een dertigtal extra 
plaatsen bij in het commercieel centrum waar 
je gedurende 2 uur gratis kan parkeren met de 
parkeerschijf. 

Sms parkeren
Tegen de zomermaanden zal de invoering van 
sms-parkeren het comfort voor de parkerende 
bezoekers van de binnenstad ook verhogen.
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TARIEFwIjZIGING 
VOOR 
bLuE-bIkERITTEN 
buITEN NINOVE

Blue Mobility, de dochtermaatschappij 
van de NMBS achter het leenfiets-

systeem Blue Bike, heeft de tarieven voor het 
gebruik van het Blue-bike systeem gewijzigd. 
Inwoners van Ninove die buiten het grond-
gebied van Ninove gebruik maken van het 
Blue-bike systeem zullen vanaf nu het lokaal 
tarief aangerekend krijgen (afhankelijk van 
de locatie van het uitleenpunt 1 euro of 3,15 
euro). Binnen het Ninoofs grondgebied blijven 
fietsritten wel gratis. Voor een jaarlijks abonne-
ment van 10 euro blijf je gratis met de deelfiets 
in Ninove rondrijden. Vraag je abonnement 
aan via www.blue-bike.be.       

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

Meer in
fo

OPC - 054 50 23 55
ninove@parkeren.be
www.parkeren.be/ninove Meer in

fo
www.delijn.be
De Lijninfo
070 220 200

Zones bewonerskaarten
Voor de bewonerskaarten werden de zones 
fors vereenvoudigd door de clustering van de 
zones tot grotere gehelen. De nieuwe zones 
zijn als volgt afgebakend:

> Zone 1: Vuurkruisersstraat, Centrumlaan 
tussen Onderwijslaan en Burchtstraat, 
Burchtstraat tussen Centrumlaan en  
Onderwijslaan, Marktstraat, Lange  
Muntstraat, Graanmarkt, Oudstrijdersplein, 
Beverstraat, Biezenstraat tussen  
Beverstraat en Dekenijstraat, Lavendelstraat, 
Kaardeloodstraat, Geraardsbergsestraat 
tussen Dam en Savooistraat, Hendrik Van 
Gassenstraat, Armand De Riemaeckerstraat, 
Despauteerstraat 1

> Zone 2: Biezenstraat tussen Dekenijstraat 
en Antoon De Vlaeminckstraat, Stations-
straat, Edmond De Deynstraat, Despauteer-
straat – uitgezonderd Despauteerstraat 1, 
Koepoortstraat, Sint-Jorisstraat, Vestbarm, 
Clement Behnplein, Dreefstraat,  
Weggevoerdestraat, Oude Kaai,  
Twijnsterplein (parking gelegen tussen 
Twijndersweg en Clement Behnplein), 
Abdijparking (Kloosterplein) 

> Zone 3: Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, 
Burchtstraat tussen Onderwijslaan en Paul 
De Montplein, Burchtdam, Paul De  
Montplein, Leo Moeremansplaats,  
Denderkaai, Paternostergang, Brusselstraat, 
Dr. Hemerijckxplein, Parklaan tussen  
Brusselstraat en Kluisweg

> Zone 4: Preulegem, Ameiveld, Polderbaan, 
Rode Kruisstraat, Geraardsbergsestraat  
tussen Savooistraat en Preulegem,  
Savooistraat, Savooiplein, Bleekstraat,  
Dam, Kerkplein, Dekenijstraat, Pauwstraat,  
Antoon De Vlaeminckstraat, Vestbarm-
straatje, Abdijparking (Kloosterplein)

> Zone 5: Astridlaan, Moeder Tiburcestraat, 
Omer Van Trimpontstraat, Berkenhof, 
Keldermeersbaan, Pamelstraat, Nederwijk, 
Emiel De Molstraat, Korte Keet, Oude 
Postplein

> Zone 6: Parklaan tussen Kluisweg en 
Kaatsweg, Vooruitgangstraat, Vrijheidstraat, 
Vredelaan, Arbeidstraat, Kluisweg,  
Nijverheidslaan, Pollarestraat

Kosteloos omruilen

Bewoners kunnen tot 1 juli hun kaart koste-
loos omruilen voor een nieuw exemplaar in 
de Parking Shop in de Burchtstraat. 

      

TRAGE wEGEN  
VOLLEDIG IN kAART 
GEbRACHT

De stad is rond met het in kaart 
brengen van alle trage wegen op 

haar grondgebied. Op woensdag 7 juni zijn 
alle vrijwilligers die aan dit project hebben 
meegewerkt welkom op een receptie op het 
binnenplein van het stadhuis. Ook wie in de 
toekomst wil meewerken aan de uitvoering 
van dit project is welkom om een glas mee te 
komen drinken. 

De afgelopen jaren stelde de stad in samen-
werking met de provincie Oost-Vlaanderen, 
vzw Trage Wegen en vooral een hoop lokale 
vrijwilligers tragewegenplannen op voor het 
centrum en de deelgemeenten. Die plannen 
brengen niet enkel de trage wegen in kaart, 
maar adviseren ook over wat er met de trage 
wegen moet gebeuren. 
Na het bepalen van de visie rond wat er met 
de trage wegen moet gebeuren kan de stad 
nu overgaan tot de realisatie van die plannen: 
concrete maatregelen om het comfort op 
de trage wegen te verhogen. Dat kan gaan 
van het verharden van trage wegen tot het 
plaatsen van zitbankjes of het aanbrengen van 
signalisatie om wandelroutes te creëren. Ook 
wie niet aan de eerste fase heeft deelgeno-
men, is welkom om kennis te maken met het 
tweede luik van het tragewegenproject. 

>  receptie in het kader van het  
tragewegenproject, binnenplein  
stadhuis

> woensdag 7 juni om 19.30 uur      

OPENINGSUREN  
PARKEERShOP
Wie vragen heeft over een bewonerskaart, de 
parkeertarieven of een parkeerabonnement 
kan nu terecht bij Optimal Parking Control, 
Burchtstraat 25, Ninove op de volgende dagen:

> Dinsdag: 10.00 - 12.00 uur en 13.00 -18.00 uur
> Donderdag: 15.30 uur - 19.30 uur
> Woensdag en vrijdag: 14.00 - 18.00 uur
> Gesloten op maandag, zaterdag,  

zondag en feestdagen

GRATIS PARKEREN
Je kan gratis parkeren in de volledige  
binnenstad op 24 juni (Topdag).

EXTRA VOORDELING 
LIjNABONNEMENT 
VOOR 12 TOT 18-jARIGEN
 
De stad sloot met De Lijn een overeenkomst 
voor een extra voordelig abonnement voor 
haar inwoners tussen 12 en 18 jaar. De stad be-
taalt voor deze jongeren 25% van de kostprijs 
van een abonnement. De korting geldt niet op 
WIGW/Omnio of VG-abonnementen.
 
Hoe moet ik de korting aanvragen?

De Lijn stuurt je een brief met daarin de 
aanvraagprocedure voor een abonnement 
verminderd met stadskorting. Krijg je de brief 
niet, neem dan contact op met de dienst 
mobiliteit van de stad, 054 31 32 82, 
mobiliteit@ninove.be.
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PISAD Ninove 
054 31 05 08

sPortieVe zomer
zin in een actieve zomer? dan ben je in ninove 

aan het juiste adres! Hier kan iedereen die van 

sport houdt, zijn hartje ophalen. ninove is immers 

een stad die bruist van de mogelijkheden wat 

actief en passief sporten betreft.

Actie actie actie
Alleen al het aanbod op en rond 
het stadspark maakt dat je je niet 
zal vervelen. Lopers en joggers 
kunnen gratis terecht op de Finse 
piste. Deze piste van 1.020 meter 
lang met aanduidingen per 100 
meter is interessant voor een 
start to runner maar ook voor 
de competitieve loper die er zijn 
intervaltraining kan op afwerken. 
Loop je liever op de atletiek-
piste, dan kan je deze individueel 
afhuren via de sporthal. Vlakbij 
de sporthal liggen de beachterrei-
nen. Wat is er leuker in de zomer 
dan met vrienden een partijtje 
beachvolleybal te spelen! 
Op het multifunctioneel sport-
terrein kan je een balletje trappen 
of basketten. Sinds kort kan 
je ook een partijtje tafeltennis 
spelen op de pingpongtafel aan 
het dr. Hemerijckxplein.
Te warm? Neem een duik in 
zwembad De Kleine Dender!

Wist je trouwens dat je alle 
stedelijke sportinfrastruc-
tuur kan afhuren voor indi-
vidueel gebruik? Reserveren 
kan via de sportdienst. 

Fietsers en mountainbikers 
komen zeker ook aan bod met 
het mountainbikeparcours De 
Krasjelroute, het mountainbike-
netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen 
en de tal van prachtige fiets-
routes die je kan uitstippelen 
in onze streek via de bestaande 

knooppunten. Wie het graag 
wat rustiger houdt, kan vissen op 
de parkvijver. Een visvergunning 
moet je afhalen in de sporthal. 
Met deze vergunning kan je wel 
niet vissen op de Dender! Deze 
vergunning vraag je aan in het 
postkantoor. Wie houdt van een 
partijtje petanque kan terecht 
op de openbare petanqueter-
reinen in Ninove, Nederhasselt, 
Aspelare, Okegem, Neigem en 
Meerbeke én wzc Klateringen.  

Van de zijlijn 
Ben je geen fervente actieve 
sporter maar volg je graag het 
sportgebeuren dan zijn er de vele 
wielerwedstrijden die georgani-
seerd worden op Ninoofs grond-
gebied of kan je atletiekmeetings 
volgen op nationaal en interna-
tionaal niveau. De wedstrijden 
kan je volgen vanop de nieuwe 
tribune. De stad kende atletiek-
club VITA een investeringssub-
sidie van 250.000 euro toe voor 
de bouw van een tribune op de 
stedelijke atletiekpiste! Zo kunnen 
de bezoekers van de Vlaamse en/
of Belgische kampioenschappen 
of de Memorial Geert Rasschaert 
(een atletiekevenement die bij de 
top in België behoort) de atleten 
nu perfect volgen.

Padel indoor in de 
sporthal
Tot 17 juni staat een padelcourt 
opgesteld in sporthal ‘t Sport-
stekske. Padel is een mix van ten-
nis en squash, een sport die 
je best beoefent in groepjes van 4. 
Zin om zelf te ‘padelen’? Reser-
veer dan bij de sportdienst. 
Materiaal is aanwezig en in de 
prijs inbegrepen.
Op zaterdag 10 juni is er een 
padeltornooi in combinatie met 
een badmintontornooi in de 
sporthal (een samenwerking met 
badmintoclub BAD’86). 
Deelnemen? Schrijf in via 
sport@ninove.be. 

Sportkampen  
zomervakantie
Een aantal van de zomersport-
kampen is al volzet, voor andere 
zijn er nog plaatsen vrij: sport-
kamp mensen met beperking 
(17-19 juli), dansmix (31 juli -  
4 augustus), atletiekstage  
(31 juli - 4 augustus), bikekamp  
(7 - 10 augustus), sportmix  
(7 - 11 augustus), challenge out-
door kamp (21 - 25 augustus). 

Inschrijven doe je online via 
www.ninove.be.      

sPortiVos
ALCOHOL- EN DRuGPRObLEMEN IN  
SPORTCLubS VOORkOMEN EN AANPAkkEN

Krijgt jouw club ook wel eens te maken met dronken sup-
porters, agressie rond en op het speelterrein, dealen in 
de kleedkamers, carpoolen onder invloed of sporters die 
met een kater op het veld staan? 

Voor sportclubs is het 
niet altijd gemakkelijk 

om deze vervelende situaties te 
voorkomen of aan te pakken. 

Het preventietraject Sportivos 
geeft sportclubs handvatten om 
op alcohol- en drugproblemen 
te reageren en ze in de toekomst 
te vermijden. Sportivos bestaat 
uit drie fasen die lopen over mi-
nimum drie seizoenen. Elke club 
doorloopt deze fasen op eigen 
tempo en elke club bekijkt de 

mogelijkheid en wens om aan de 
volgende fase deel te nemen. 

Heeft jouw club interesse om deel 
te nemen aan Sportivos? 
Registreer je dan via www.vad.be/
sportivos of neem contact op met 
Goedroen Lammens, Drugspre-
ventiewerker PISAD Ninove, 
054 31 05 08 of 0499 57 84 91.      

SPORTDIENST ORGANISEERT

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
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tijdens de zomervakantie (en ook daarbuiten natuurlijk) 

kan je volop ravotten in en buiten onze stad. Programma

> 13.45 uur:  
Open Oost-Vlaams Na-Tour 
criterium G-wielrennen (voor 
mensen met een beperking)

> 15.00 uur  
Criterium voor dames Elite

> 16.30 uur 
Optocht Ninoofse Reuzen in 
de Onderwijslaan

> 16.45 uur 
Publiciteitskaravaan

> 17.15 uur 
Parade ex-kampioenen en BV’s

> 17.30 uur 
Tijdrit over 1 ronde

> 18.15 uur 
Start Criterium, 50 rondes-75 km

> 20.20 uur 
Aankomst Criterium + huldiging

Parcours

De wedstrijd loopt over een 
gesloten parcours van 1.500 m op 
de Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, 
Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat en Centrum-
laan. De toegang is GRATIS.

Parkeerverbod

> Centrumlaan (tussen  
Elisabethlaan en Onderwijslaan 
- kant PTI): van zaterdag  
29 juli om 7 uur tot zondag  
30 juli om 22 uur

> Onderwijslaan  
(vanaf de parking  
aan de politie  

tot de Bevrijdingslaan). Van 
woensdag 26 juli om 7 uur tot 
maandag 31 juli om 17 uur 
(plaatsing tribunes)

> Langs het parcours  
(Onderwijslaan tot  
Burchtstraat, Bevrijdingslaan, 
Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat, Centrum-
laan tussen Elisabethlaan en 
Kaardeloodstraat): zondag  
30 juli, van 6 uur ’s morgens tot 
22 uur

> Aanpalende straten  
(Ameiveld, Centrumlaan tot 
Kaardeloodstraat, Onderwijs-
laan tot Burchtstraat): zondag 
30 juli van 10 uur tot 21 uur.

> Ameiveld is op zondag 30 juli 
van 11 uur tot 21 uur enkel 
voor bewoners toegankelijk. 
(uitzonderlijk wordt tweerich-
tingsverkeer ingesteld).

Verkeersverbod

Het wedstrijdparcours (Onder-
wijslaan (tussen Centrumlaan en 
Bevrijdingslaan), Bevrijdingslaan, 
Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat, Centrumlaan 
tot Onderwijslaan) wordt volledig 
afgesloten voor alle verkeer op zon-
dag 30 juli van 12 uur tot 22 uur.  

Meer in
fo

Flanders Cycling Events vzw
www.flanderscyclingevents.be 

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

30 juLI

na-toUr CriteriUm 
Heel wat toppers uit de tour de France komen op zondag 

30 juli opnieuw naar ninove voor het 6e na-tour Criterium. 

Vóór de echte toppers starten, is er heel wat te beleven:

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 omnisport-
terrein waar je tal van balsporten 
kan spelen en een skatepark om 
te skaten, steppen of BMX’en. 
Sinds april is er ook een openbare 
tafeltennistafel geplaatst.

Speelterreintjes

Ninove telt ook een aantal speel-
terreintjes in de deelgemeenten 
en wijken. Zo kan je alle dagen 
naar hartenlust ravotten op de 
speelterreintjes in wijk Roslaer 
en in de Abdijstraat in Ninove, 
aan het Gemeenteplein en in de 
Elsbeekstraat in Meerbeke, in de 
Rufin Pennestraat in Appelterre, 
aan de Meeuwenlaan in Outer, 
aan de Kouterbaan in Okegem en 
de twee nieuwe speelterreinen in 
de pastorietuin in Aspelare en in 
de Groeneweg in Ninove.

Speelbos

Langs het denderjaagpad, achter 
de atletiekpiste en naast het 
sashuis in Pollare is speelbos De 
Reiger gelegen, waar een ruime 
speelzone is voorzien. Van 15 april 
tot 31 december is dit jaarlijks 
open en de plek om te spelen in 
het groen, natuurlijk met respect 
voor de aanwezige fauna en flora.

Speelplein Karrot

Speelpleinwerking in JC De Kuip 
voor kinderen van 6 tot 14 jaar. 
Elke werkdag van maandag 3 juli 
tot en met donderdag 31 augus-
tus. Inschrijven is verplicht, online 
of op de jeugddienst. Meer info 
op www.jeugdninove.be.
 
Mobiele speelpleinwerking

De mobiele speelpleinwerking 
vindt plaats in het buurthuis 
van Outer van 7 tot en met 11 
augustus en in het buurthuis van 
Okegem van 21 tot en met 25 
augustus. Kinderen uit de deelge-
meente zelf krijgen voorrang tot 
1 juli. Inschrijven en meer info op 
www.jeugdninove.be
 
Vakantiebrochure

Alle kinderen in het kleuter- en 
basisonderwijs hebben begin dit 
jaar de vakantiefolder ‘Vakantie in 
Ninove? Hier verveel ik me nooit!’ 
gekregen. Handig, want daarin 
staat een overzicht per vakantie 
van alle vakantiewerkingen: speel-
pleinwerking, vakantieopvang, 
themakampen en sportkampen. 
Heb je nog geen brochure? Bij de 
stadsdiensten kan je gerust nog 
een exemplaar afhalen.     

Meer in
fo

Jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00

CuRSuS stoPPen met roKen

Meer in
fo

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

Roken blijft in Vlaan-
deren de belangrijkste 

vermijdbare oorzaak van ziekte 
en overlijden. Steeds meer rokers 
willen stoppen met roken.  In het 
najaar van 2017 organiseert de 
stad, in samenwerking met Logo 
Dender en het Vlaams Instituut 
voor Gezondheidspromotie en 

Ziektepreventie (VIGeZ), een 
groepscursus ‘stoppen met roken’  
(8 sessies) onder begeleiding van 
een erkend tabakoloog. 
De kostprijs voor de 8 sessie:  
48 euro (24 euro voor personen 
met een verhoogde tegemoet-
koming en personen jonger  
dan 21 jaar).

>  28 juni: gratis en vrijblijvende 
infosessie, om 19.30 uur in 
het oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

>  Cursus op 11, 18, 28 septem-
ber, 2, 9, 16 oktober, 6 en  
11 november      

30 juLI

na-toUr CriteriUm  sPeeLrUimte
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Maaibeheer in Ninove:

> vanaf 15 mei wordt op enkele plaatsen een 
strook van 75 cm gemaaid omwille van 
verkeersveiligheid

> vanaf 15 juni worden de meeste bermen 
gemaaid behalve enkele plaatsen met een 
specifieke vegetatie (deze zijn aangeduid 
met bordjes langs de weg)

> vanaf 30 september worden alle bermen 
gemaaid

Omdat de aannemer niet overal tegelijk kan 
zijn, kan het soms wel een even duren voor 
de bermen in alle deelgemeenten effectief 
gemaaid zijn.

Afval
Toch zijn er regelmatig problemen. Zo zijn de 
talrijke weggeworpen blikjes en verpakkingen 
een slechte zaak. De enige plaats waar die 
thuishoren is in de afvalzak. Ook het gebruik 
van onkruidverdelgers op openbare bermen 
wordt niet getolereerd. Hou jij van bloeiende 
bermen? Hou hier dan rekening mee!

Onderhoud voetpaden
Als eigenaar ben je verantwoordelijk voor 
het onderhouden van het voetpad voor 
jouw eigendom! Je moet zelf het onkruid van 
het voetpad voor je woning verwijderen en 
inzamelen. Het onkruid en zwerfvuil mag je 
niet in de straatgreppels of rioleringsputjes 
vegen.      

ninooFse Bermen
sinds vele jaren worden de wegbermen twee keer per jaar 

gemaaid en wordt het maaisel afgevoerd. door het 

afvoeren van het bermmaaisel krijgen voedselminnende 

plantensoorten zoals brandnetel, berenklauw en 

hoge grassen het moeilijk waardoor bloeiende 

planten in de bermen de kans krijgen om 

zich te ontwikkelen. 

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 71

Meer in
fo

dienst noodplanning
noodplanning@ninove.be
054 31 32 56

BE-ALERT VERWITTIGT  
jE BIj NOODGEVAL

Als stad willen we burgers bij een noodgeval of 
een ramp van grote omvang zo snel, duidelijk 
en efficiënt mogelijk kunnen verwittigen. De 
stad ging dan ook een overeenkomst aan met 
het Crisiscentrum van de Federale Overheids-
dienst Binnenlandse Zaken met betrekking tot 
een nieuw alarmeringsplatform, BE-Alert. 

Schrijf je in via www.be-alert.be!

BE-Alert is een alarmeringstool die burgers die 
rechtstreeks betrokken zijn bij een noodsitu-
atie snel en duidelijk kan verwittigen door het 
sturen van een bericht: 
> een spraakbericht op je vaste of mobiele 

telefoon
> een sms op je mobiele telefoon
> een tekstboodschap via e-mail
> een tekstboodschap via fax

Om een alarmboodschap te kunnen ontvan-
gen, moet je je vooraf geregistreerd hebben 
op www.be-alert.be. Alleen dan kan je een 
verwittiging krijgen.

bloeiende bermen
Door een goed beheer van de bermen worden 
onze bermen steeds kleurrijker en bieden ze 
kansen aan minder algemene planten en die-
ren. Om veel bloeiende planten in de bermen 
te krijgen, is niet alleen het verschralen van de 
bodem noodzakelijk. De planten moeten ook 
hun zaad kunnen verspreiden. Daarom is het 
belangrijk om soms iets later te maaien of om 
de berm maar 1 keer te maaien. Op sommige 
plaatsen is het voor de verkeersveiligheid wel 
nodig om vroeg te maaien. 

rUimteLiJK UitVoeringsPLan 
PAARSE VLEkjES kLEINSCHALIGE  
bEDRIjVENTERREINEN

De stad wil een Ruimtelijk Uitvoeringsplan Paarse vlekjes opmaken inzake de kleinschalige 
bedrijventerreinen. De opmaak van dit plan vereiste een onderzoek of het plan al dan 

niet van rechtswege onderworpen is aan de plan-milieueffectrapportage-plicht. 
De dienst MER (Milieueffectrapportage) van de Vlaamse gemeenschap besliste dat de opmaak 
van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Paarse vlekjes – fase 1 geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 
negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-milieueffectenrapport niet nodig is.

Deze beslissing en de screeningsnota worden bekendgemaakt van 1 juni tot en met 30 juni en 
kunnen gedurende deze periode geraadpleegd worden op:

> www.lne.be/mer-dossierdatabank, met dossiercode SCRPL17018)
> www.ninove.be/openbare-onderzoeken-en-bekendmakingen-grondgebiedzaken
> in het stadhuis bij de dienst leefmilieu, elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en op donder-

dagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.

Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij de Raad van State. De termijn voor 
indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf de bekendmaking.

Meer info? www.lne.be      
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Meer in
fo

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

Op zoek naar een job bij 
de stad of het OCMW?  

Check dan zeker regelmatig de 
website van de stad: www.ninove.
be > vacatures bij de stad. 

Interesse voor een job  
in het stedelijk  
basisonderwijs?

Solliciteer vanaf nu via de online 
tool www.vv-solliciteren.be/
sggeni. Maak eerst je persoon-
lijke gegevens aan via het menu 
‘Sollicitant’ en voeg er achteraf 
jouw cv aan toe. Je wordt dan 
opgenomen in de kandidatenlijst 
en verder gecontacteerd bij even-
tuele openstaande vacatures in 

de scholengemeenschap GeNi. 
Kijk zeker maandelijks je gegevens 
na en bevestig op correctheid, zo 
blijft je kandidatuur en/of werksi-
tuatie steeds up-to-date.

Meer info? 

> Stad Ninove,  
personeelsdienst,  
personeel@ninove.be,  
054 31 33 06

> OCMW Ninove,  
secretariaat@ocmw.ninove.be, 
054 51 53 77

> Dienst onderwijs,  
onderwijs@ninove.be,  
054 31 33 05      

VaCatUres

AANVRAAG  
VASTGOEDINFORMATIE

Voor de verkoop van een goed moet je over de nodige informa-
tie beschikken (bv. overzicht van  vergunningen, zonering, al 

dan niet opname in het leegstandsregister, …). Deze informatie kan door 
notarissen, immo-kantoren en particulieren tegen betaling opgevraagd 
worden bij de dienst ruimtelijke ordening. Je krijgt de gevraagde infor-
matie binnen de 30 dagen, ze is 1 jaar geldig.

Wijziging aanvraagprocedure notarissen en immokantoren

Vanaf 1 juni wijzigt de procedure van aanvragen voor notarissen en 
immokantoren. Deze aanvragen moeten doorgestuurd worden via het 
E-loket notarisattest op www.ninove.be > vastgoedinformatie.
Voor particulieren blijft de huidige procedure geldig. Aanvragen stuur 
je door via het vast aanvraagformulier dat je vindt op www.ninove.be > 
vastgoedinformatie.      

ONDERNEMER OP ZOEK 
NAAR WERKNEMERS?
Schrijf je in voor de jobbeurs

Een regionale jobbeurs is nog steeds de beste manier om je vacature(s) 
efficiënt in te vullen! Na het succes van de vorige jobbeurzen organiseert 
de dienst lokale economie, in samenwerking met de VDAB, opnieuw 
een jobbeurs op 12 oktober in De Kuip, Parklaan 1, Ninove.

Voordelen om deel te nemen aan de beurs als ondernemer:
> interessante profielen. Je komt in contact met zowel schoolverlaters 

als werkzoekenden met ervaring. De bezoekers hebben een gevarieerd 
opleidingsniveau op maat van je vacatures.

> impact op de onderneming. Als bedrijf krijg je de kans om je vacatures 
en onderneming onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.

> beperkt in tijd. Op korte tijd kan je een groot aantal kandidaten zien.

Meer in
fo

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

NUTSLEIDINGENWERKEN  
WEGGEVOERDENSTRAAT EN DREEFSTRAAT
Tot begin juni loopt fase 2 van de nutswerken in de Dreefstraat en het 
Clement Behnplein, tussen de Stationsstraat en Nederwijk. Gedurende 
deze fase wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten.  Tijdens deze fase zal 
het kruispunt Dreefstraat - Stationsstraat enkele dagen afgesloten wor-
den. Het centrum van Ninove is dan bereikbaar via de Mallaardstraat. 
Aansluitend op deze fase zullen er nutswerken uitgevoerd worden in de 
Weggevoerdenstraat tussen de Stationsstraat en de Fernand Taver-
nestraat. Tijdens deze fase zal in de werkzone geen verkeer mogelijk zijn 
en zal het kruispunt met de Fernand Tavernestraat onderbroken zijn. 
Het stadscentrum is tijdens deze fase bereikbaar via de ring rond Ninove 
(Aalstersesteenweg, Koning Boudewijnlaan, Mallaardstraat of Albertlaan, 
Elisabethlaan, Centrumlaan). 
Over de exacte timing van deze fases zal er gecommuniceerd worden via de 
website en facebook. De bewoners van de getroffen straten zullen persoon-
lijk verwittigd worden.
 

Programma
In de eerste vijf sessies leer je wat 
positief opvoeden is,  waarom je 
kind zus of zo reageert, hoe je ge-
wenst gedrag kan beïnvloeden en 
aanmoedigen, hoe je grenzen kan 
stellen en je kind zelfbeheersing 
aanleren, hoe je met stressvolle 
situaties kan omgaan zoals de 
ochtenddrukte of gaan winkelen.

Er wordt gewerkt in een groep 
van maximum 12 personen. Je kan 
alleen of als koppel deelnemen.

Nadien volgen drie telefonische 
sessies waarin je persoonlijke 
vooruitgang wordt opgevolgd. 
Tenslotte is er nog een afron-
dende groepssessie en afsluitende 
telefonische sessie.      

Meer in
fo

dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 83

Meer in
fo

CKG Den Boomgaard vzw
an@denboomgaard.telenet.be 
055 42 36 53
www.triplep.be 

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

groePssessies 
triPLe P 
POSITIEF OPVOEDEN

de stad en vzw den Boomgaard organiseren het groeps-

programma triPLe P, voor ouders met kinderen van 

2 tot 12 jaar. Je krijgt er een antwoord op al je opvoe-

dingsvragen.

>  jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
>  dinsdag 12, 19 en 26 september, 3 en 10 oktober, 7 november
>  gratis (enkel één werkboek aankopen voor 15 euro) 
>  inschrijven vóór 4 september bij vzw Den Boomgaard,  

055 42 36 53, an@denboomgaard.telenet.be
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uIT IN NINOVE 
TIjDENS DE  
ZOMERMAANDEN

Alle activiteiten tijdens de maanden 
juni, juli, augustus en september werden 
gebundeld in het Ninoofs Zomer(s) Zak-
boekje, dat eind mei in elke brievenbus 
viel. Heb je geen Zakboekje ontvangen? 
Haal een gratis brochure bij de stads-
diensten.

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

bLOEDAFNAMEkALENDER
WORD BLOEDGEVER:  
OOK JOUW BLOED REDT LEVENS

> Dinsdag 6 juni: Appelterre, zaal Pax, Appelterre-Dorp 13
> Woensdag 14 juni: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> Vrijdag 16 juni: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
> Vrijdag 23 juni: Meerbeke, Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42 

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur      

Meer in
fo

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

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, zondag en feestdagen: 
  09.00 - 18.00 uur

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

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

> maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur.
> maandag, dinsdag en woensdag ook van  

14 uur tot 16 uur.
> donderdagnamiddag van 16 uur tot  

19.45 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. 

ZOMERuuRREGELING STADSDIENSTEN

SPORTHAL 
Juni > gesloten op zondag
Juli > gesloten vanaf 16 uur
  > zaterdag en zondag gesloten
  > gesloten op 11 en 21 juli 
  > sluitingsweek: 24 juli t.e.m. 30 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 sluitingstijd. 
De zwemhal moet 15 minuten vóór sluitings-
tijd verlaten worden).

TECHNISCHE DIENST

> maandag tot vrijdag: 8 uur - 12 uur en van 
12.30 uur - 15 uur. Uitleendienst op donder-
dag uitzonderlijk van 8 uur - 11 uur en van 
16 uur - 19.45 uur.

De openingsuren van de overige stads-
diensten blijven ongewijzigd. Voor de 
sluitingsdagen van de stadsdiensten 
tijdens de vakantiemaanden: zie p. 3      
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Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
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beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
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25

50 jaar huwelijk 
juni
Emiel De Schepper,  
geboren op 28 november 1946,
met Lisette De Blander,  
geboren op 15 oktober 1947.
Gehuwd op 8 juni 1967.
Wonend in Appelterre.

Camiel Van Den Berghe,  
geboren op 18 november 1946,
met Danielle Vande Velde,  
geboren op 11 juni 1948.
Gehuwd op 24 juni 1967.
Wonend in Ninove.

Herman Wijnant,  
geboren op 26 augustus 1940, 
met Lisette Cobbaert,  
geboren op 30 september 1946.
Gehuwd op 24 juni 1967.
Wonend in Ninove.

André De Ville,  
geboren op 25 juni 1937,
met Godelive Wauters,  
geboren op 22 april 1945.
Gehuwd op 30 juni 1967.
Wonend in Denderwindeke.

Raymond Vanderhoeven,  
geboren op 30 augustus 1942,
met Frieda De Mezel,  
geboren op 26 augustus 1946.
Gehuwd op 30 juni 1967.
Wonend in Nederhasselt. 

juli
Vonck Freddy,  
geboren op 6 september 1945,
met Quintyn Betty,  
geboren op 11 juli 1946
Gehuwd op 7 juli 1967
Wonend in Ninove.

Herman Gryseels,  
geboren op 16 mei 1945,
met Sonja De Muyter,  
geboren op 6 april 1946.
Gehuwd op 8 juli 1967.
Wonend in Ninove.

Florent De Cnijf,  
geboren op 11 maart 1945,
met Rita Broeckaert,  
geboren op 20 september 1944.
Gehuwd op 14 juli 1967.
Wonend in Meerbeke.

Etienne Desmet,  
geboren op 24 november 1940, 
met Jeanette Goutswilders,  
geboren op 4 november 1946.
Gehuwd op 14 juli 1967.
Wonend in Meerbeke.

Marcel Jacobs,  
geboren op 31 juli 1943,
met Monique Peereman,  
geboren op 22 september 1946.
Gehuwd op 15 juli 1967.
Wonend in Denderwindeke.

Herman De Vuyst,  
geboren op 8 augustus 1943,
met Micheline De Coppel,  
geboren op 19 april 1948.
Gehuwd op 28 juli 1967.
Wonend in Outer.

Gui Pauwels,  
geboren op 2 december 1944, 
met Marie-Louise Heyninck,  
geboren op 13 november 1945.
Gehuwd op 29 juli 1967.
Wonend in Voorde.

augustus
Eddie Van Droogenbroeck,  
geboren op 24 juli 1943,
met Yvette Wijnant,  
geboren op 13 november 1943.
Gehuwd op 2 augustus 1967.
Wonend in Ninove.

Freddy Engrie,  
geboren op 24 maart 1944,
met Annie De Chou,  
geboren op 16 december 1945.
Gehuwd op 9 augustus 1967.
Wonend in Appelterre.

Paul De Clercq,  
geboren op 16 juni 1943,
met Gisella De Roeck,  
geboren op 24 december 1941.
Gehuwd op 12 augustus 1967.
Wonend in Ninove. 

Marc Baudewyn,  
geboren op 10 september 1946,
met Maria Botte,  
geboren op 3 april 1946.
Gehuwd op 19 augustus 1967.
Wonend in Meerbeke.

60 jaar huwelijk 
juni
Oscar Van den Driessche,  
geboren op 25 november 1933,
met Odette Sterck,  
geboren op 30 januari 1936.
Gehuwd op 3 juni 1957.
Wonend in Aspelare.

Norbert Vankerkhoven,  
geboren op 1 maart 1932,
met Gabriëlla Engels,  
geboren op 31 maart 1937.
Gehuwd op 12 juni 1957.
Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk 
juli
Frans De Dobbeleer,  
geboren op 11 juli 1935,
met Myriam De Wit,  
geboren op 27 december 1937.
Gehuwd op 12 juli 1957.
Wonend in Ninove. 

65 jaar huwelijk
augustus
Georges De Wolf,  
geboren op 13 juni 1930,
met Clementine Kestens,  
geboren op 3 januari 1931.
Gehuwd op 20 augustus 1952.
Wonend in Ninove.

(g
)o

ud

Van jong naar

Ter vernieuwing van een 5-koppig team 
 

Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
 Aanspreekpunt voor hypotheken en  

beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
 
 
 
 
 
 

Argenta Denderleeuw zoekt: 

Ter vernieuwing van een 5-koppig team 
 

Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
 Aanspreekpunt voor hypotheken en  

beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
 
 
 
 
 
 

Argenta Denderleeuw zoekt: 

Ter vernieuwing van een 5-koppig team 
 

Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
 Aanspreekpunt voor hypotheken en  

beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
 
 
 
 
 
 

Argenta Denderleeuw zoekt: 

Ter vernieuwing van een 5-koppig team 
 

Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
 Aanspreekpunt voor hypotheken en  

beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
 
 
 
 
 
 

Argenta Denderleeuw zoekt: 

Ter vernieuwing van een 5-koppig team 
 

Relatiebeheerder kredieten en be-
leggingen (m/v) 

 
Profiel 

 
 Bachelor in bank en/of verzekeringswezen 
 Geen ervaring vereist 
 
Functie 
 
 Voltijds contract 
 Aanspreekpunt voor hypotheken en  

beleggingen  
 
Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief naar 
allaer.debraekeleer@argenta.be  
 
 
 
 
 
 

Argenta Denderleeuw zoekt: 



Nog meer inspiratie 
vind je op het 

youtube-kanaal 
‘Veronove’

Opgelet! Wij zijn met vakantie van 10/07 t.e.m. 31/07. Bestel dus tijdig!

Brusselsesteenweg 368 - 9402 Meerbeke | 054 33 10 89
di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u | za  10u-12u & 13u30-16u30 

 zondag & maandag gesloten | www.veronove.be

Nu knappe promoties
en luxe terrasmarkt



•  Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten 
en waterputten

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek, op vraag van de klant met opname op 

USB stick
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie- & benzineafschei-

ders, carwashslib & mazouttanks, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenwaterputten met  

proper water
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
054 32 18 75  -  0479 84 02 83  -  Fax  054 34 14 61

jan.de.vleminck.bvba@telenet.be

Ruim- & ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

Dress up 
Dames outletboetiek 

Maat 34 tot 56 

Outlet merkkleding aan 
sterk afgeprijsde prijzen! 

Open elke vrijdag, 
zaterdag en zondag 

van 10u tot 18u 

Krepelstraat 1A  
in Denderwindeke  

0472 83 26 19 

Like “Dress up” 
on Facebook! 

Ontbijt of 
half pension 

mogelijk

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

Onze audiologen luisteren naar u en begeleiden u 
bij het vinden van een discrete oplossing op maat.

*zonder medisch doel Hoorcentra

Meer informatie over onze hooroplossingen 
op www.amplifon.be.

Maak nu een afspraak op 054 50 35 05.

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

Gezien 
op TV

Kom langs voor de gratis 
en vrijblijvende Amplifon 360 
Hooranalyse*

3322_Inlassing Ingrid lucas.indd   1 11/05/17   15:23
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Stedelijke basisschool
Appelterre

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

Lager:
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 
    Leen Janssens

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: 
Joeri Van den Driessche

GeNi = scholen in de eigen, 
vertrouwde omgeving met:

 gnideovpo ehcsitsilarulp nee  •
voor 2,5 tot 12 jarigen

• dynamische schoolteams
 reelnedez ,tsneidsdog sretseemreel  •

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: 
Karolien Frederickx

www.sbsninove.be


