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Wij vormen
de langste erehaag

28 mei,
ninove middagstad voor 1.000 km KOTK

© Digitalclickx.com

5

et
an h
dv
ove
la r Nin
uu

Inform
a
stadsb tie
es b
t

5

STADHUIS NINOVE
Centrumlaan 100, 9400 Ninove
054 31 32 33 • www.ninove.be
OPENINGSUREN publieksdiensten
> maandag
> dinsdag
> woensdag
> donderdag
> vrijdag

voormiddag
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur
8.30 - 12 uur

namiddag
gesloten*
gesloten*
14 - 16 uur
16 - 19.45 uur
gesloten

niet tijdens
< maar
de zomermaanden)*

(enkel dienst bevolking,

* 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.
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook
(www.facebook.com/stadninove) en
Instagram (Stad Ninove) of schrijf je in op
de nieuwsbrief via www.ninove.be
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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad
vindt plaats op 24 mei om 19.30 uur in het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op
22 en 23 mei om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek
toegankelijk.
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6 Ginger Ceramics in de 5Hoek
7 UiTPAS viert feest
8 ViTrien sluit af met Cirque du Parc

Extra’S

9 Ontdek de ‘Ninoofse Kleppers’

> Alle stadsdiensten zijn gesloten op 1 en 25 mei.

10 Artiestentoer

Extra sluitingsdagen
> 18 mei: bib
> 26 mei: bib, jeugddienst, dienst cultuur,
cultuurcentrum, dienst toerisme.
De sporthal opent die dag om 16 uur.
> 27 mei: bib

11 Maandklapper cc De Plomblom
16 Slachtoffer van een misdrijf. Wat nu?
20 Uit in Ninove

NINOVE MIDDAGSTAD

VOOR 1.000 KM VAN KOM OP TEGEN KANKER OP 28 MEI
Het hemelvaartweekend is al enkele jaren 1.000 km-weekend. Dan gespen honderden fietsers hun fietshelm vast,
klikken ze hun schoenen in hun pedalen en fietsen ze ten
voordele van de strijd tegen kanker. Samen met duizenden
zielsgenoten trappen tegen kanker! En dat vier dagen lang!

Wil je net als de deelnemers aan
de 1.000 km fietsen voor het
goede doel? Dat kan door je
vrienden of een bekende Ninovieter uit te dagen in het fietsen
op rollen. Als vier echte coureurs
strijd je tegen elkaar op de piste
en kan je zien wie de snelste is
in een korte spurt. Ga snel van
start want de spurt bedraagt 166
meter, kort maar krachtig. Je voelt
je meteen als Iljo Keisse in het
Kuipke van Gent!
We gaan ook op zoek naar de
namen én de verhalen achter al
wie zich inzet voor de 1.000 km.
Van fietser tot vrijwilliger, van
mobiele seingever tot supporter:
iedereen heeft een reden om
dat te doen. Die reden heeft een
gezicht. En een naam. Aan wie
draag jij je 1.000 km op? Toon het
op de buttons die cartoonisten
Jonas Geirnaert, Zaza, Ilah en Eva
Mouton speciaal ontworpen hebben. De buttons zijn geïnspireerd
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Sporzacommentator Tom
Vandenbulcke praat het geheel
aan elkaar.
Opbrengst van de dag is ten voordele van Kom op tegen Kanker.

Vorm mee de
langste erehaag!
We willen graag de renners
verwelkomen met een megagrote erehaag. We gaan nl. de
concurrentie aan met de andere
drie middagsteden – Bornem,
Bocholt en Ingelmunster – om
de trofee van de Langste Erehaag
te winnen! De eerste renners
worden rond 12.15 uur verwacht.
De erehaag wordt gevormd vlak
voor de aankomst van de pelotons, tussen 11.45 uur en 12 uur.
Een gerechtsdeurwaarder komt
dan alle personen tellen.
Vorig jaar won Torhout de
titel ‘langste erehaag’ met 3.357
aanwezigen, dat gaan wij zeker en
vast overtreffen!
Onze stadsreuzen en Den Belleman zijn alvast van de partij. De
gemeentelijke basisscholen doen
ook hun creatieve duit in het
zakje. Ze schilderden de voorbije
weken op tientallen reusachtige
panelen schitterende kunstwerken. Je ontdekt ze in de erehaag.
De Coureurs, steltenloper Francesco, Cirqumstancia en Orkest
Bazar zorgen er voor dat je je

Ninove

niet zal vervelen in de erehaag…
Steltenloper Francesco tovert
keischone en supermagische
meterslange bellen uit zijn zeepbellenstokjes. Een circusact met
muzikanten of circusartiesten
die musiceren? Orkest Bazar is
een mobiel en muzikaal circus!
De Coureurs, een bende ludieke
muzikanten in koerstenues uit de
tijd van Eddy Merckx, vermaken
de erehaag met jazzmelodieën die
iedereen kent. De twee straatvegers van Cirqumstancia zoeken
met hun mini-vuilniswagen Cirq
Poubelle naar sigarettenpeuken
en ander afval. Maniakaal en met
heel veel enthousiasme.

De ‘Grootste
Kaffeeklasj’
We zorgen ook voor de Grootste
Kaffeeklasj. Schuif mee aan voor
een stukje taart, gebakken door
verenigingen en vrijwilligers. Je
kan je eigen retrokopje en onderbordje meebrengen en nadien
te koop aanbieden. Of zelf een
leuke tas kopen. Ook hier
gaat de opbrengst naar
Kom op tegen Kanker. Meer

fo

Tussen 11 uur en 17 uur valt er
heel wat te beleven in en rond
het evenementendorp aan de
Centrumlaan (parking wzc Klateringen): we proberen de langste
erehaag te vormen, organiseren
de Grootste Kaffeeklasj en zorgen
voor ambiance met verschillende
optredens. Op het hoofdpodium
geven de mannen van Radio
Oorwoud (met een knotsgek
muziekconcert voor jongens,
meisjes en andere kriebelbeesten.
En ook voor alle grote mensen
natuurlijk.), Fun Yards en de
Harmonie van Appelterre het
beste van zichzelf.

© Digitalclickx.com
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Evenementendorp

op het Kom op tegen Kankerbloempje. Elke deelnemer schenkt
zijn persoonlijke bloembutton
aan de persoon voor wie hij of zij
betrokken is bij de 1.000 km. In de
caravan in het evenementendorp
kan je kiezen uit één van de vier
buttons. Vervolgens geef je door
aan wie je hem wil opdragen en
waarom en drukken wij die naam
op de button. De verhalen worden
geprojecteerd op grote schermen.

in
fo

Z

ondagmiddag 28 mei
is Ninove middagstad!
Meer dan 800 teams komen ’s
middags aan in onze stad, vooraleer zij doorrijden naar Mechelen.

Praktisch
> Zondag 28 mei, 11 uur tot
17 uur, Centrumlaan
> Evenementendorp:
parking wzc Klateringen
(Centrumlaan). Optredens van:
− Harmonie Appelterre:
11.15 - 12.15 uur
− Radio Oorwoord:
14.00 - 15.00 uur
− Fun Yards: 16.00 - 17.00 uur
> Langste erehaag:
11.45 - 14 uur, Centrumlaan.
Tussen 11 uur en 13.30 uur
doorlopend optredens van:
− De Coureurs
− Steltenloper Francesco
(Zeepbellencompagnie)
− Cirqumstancia
− Cie Baltazar
− Orkest Bazar

www.1000km.be
dienst sociale zaken
054 31 32 45
sociale.zaken@ninove.be

Verkeersregeling
Van 9 uur tot 19 uur wordt de Centrumlaan afgesloten vanaf La Lorraine
(Elisabethlaan) tot de Kaardeloodstraat. Op het traject van het peloton
(Den Doorn - Mallaardstraat - Centrumlaan) is er geen verkeer mogelijk
tussen 12 uur en 14 uur.
Fietsparking:
De binnenstad is tijdelijk minder makkelijk bereikbaar, probeer dus
zoveel mogelijk met de fiets naar de stad komen. Er is een fietsparking
op de binnenkoer van het stadhuis.
Parkeermogelijkheden:
>
>
>
>

Parking Colruyt bereikbaar via Polderbaan
Parking HH Harten (via Burchtstraat, Onderwijslaan)
Parking Dr. Hemerijkckxplein
Parking P. De Montplein

Parking Mallaardstraat en Graanmarkt zijn niet doorlopend bereikbaar
(vóór 11.30 uur en na 14.30 uur wel). Parking Ninia is niet vrij!

vorm mee de langste erehaag

Beste Ninovieters,
Wat kijken we bij Kom op tegen Kanker weer heel hard uit naar het komende hemelvaartweekend! Al voor het achtste jaar op rij trappen we
dan samen tegen kanker. Met enkele duizenden deelnemers fietsen we
vier dagen lang door heel Vlaanderen, en steken we op die manier (ex-)
kankerpatiënten en hun naasten een enorm hart onder de riem.
Bovendien kunnen we ook een serieuze steen verleggen in de strijd
tegen kanker. Want met ruim 800 deelnemende teams, die elk 5.000
euro inzamelen om te mogen starten, zijn we nu al zeker dat we meer
dan vier miljoen euro zullen kunnen uitgeven aan broodnodig klinisch
kankeronderzoek. Onderzoek dat als doel heeft de overlevingskansen
en de levenskwaliteit van de patiënt te verbeteren én waar de financiële
nood het hoogst is.
In eerste instantie zijn het die honderden teams die voor dit gigantisch
bedrag zorgen, maar zonder alle supporters, partners, gaststad Mechelen
… en zeker ook zonder de middagsteden zou er geen 1.000 km bestaan.
Dus bij deze alvast een heel dikke merci aan heel Ninove dat jullie ons
op zondag 28 mei willen ontvangen.
Ik ben er rotsvast van overtuigd dat die 28ste mei een absolute topdag
wordt.
Oost-Vlamingen zijn heel warme mensen, dat hebben we de afgelopen
jaren al mogen ervaren. Telkens krijgen we er een ontvangst waarbij de
haartjes op onze armen van recht komen. En aan het enthousiasme en
de inzet te zien van de mensen van jullie plaatselijke organisatie, voel ik
dat Ninove er dit jaar nog een schepje bovenop zal doen!
Dus aan alle Ninovieters: geef onze pelotons de
gigantische erehaag die ze verdienen, en heel
veel succes in de strijd met Bornem, Bocholt en
Ingelmunster!

We gaan de concurrentie aan met de andere drie middagsteden - Bornem, Bocholt en Ingelmunster - om de trofee van de Langste Erehaag
te winnen! De erehaag wordt gevormd tussen 11.45 uur en 12 uur. Een
gerechtsdeurwaarder komt dan alle personen tellen.
Help ons de 3.357 aanwezigen van winnaar Torhout vorig jaar te overtreffen en voeg je bij de erehaag!

TAARTEN EN TASSEN OPROEP

Veel plezier op 28 mei, en tot dan!
Sportieve groet,
Marc Michils
Directeur Kom op Tegen Kanker

JUBILEUMEDITIE FAMILIEDAG
KOM OP TEGEN KANKER
Op zaterdag 27 mei verwelkomt De Watergroep jong en oud in
Ninove voor een familiedag ten voordele van Kom op tegen Kanker. Op het programma van deze 10de editie: een echt volksfeest
met kinderanimatie, demonstraties door politie en brandweer én
optredens van heel wat Vlaamse artiesten.

Bak jij graag taarten of koekjes? 1 taart of een heleboel? En wil je onze
taarttafel spijzen? Breng je baksels op 28 mei mee naar het evenementendorp en geef ze aan 1 van onze collega’s. Zij zetten ze op onze
taarten- en koekjestafel. Iedereen kan een stukje taart of een koek kopen
en ter plaatste opeten met een tas koffie erbij. De opbrengst van de
verkoop van de taartjes gaat integraal naar Kom op tegen Kanker.

Meer info en tickets?
> De Watergroep, Nederwijk 263, Ninove
> 054 32 38 11, sdc.denderstreek@dewatergroep.be
> www.dewatergroep.be/familiedag

Hou jij van leuke serviezen? Heb je een leuke koffietas of bordje op
overschot? Breng het zeker mee op 28 mei! We plaatsen alle tassen en
borden samen, gebruiken ze om taartjes en koffie te serveren, en verkopen ze nadien voor KOTK. Misschien scoor jij zo wel je perfecte retrotas!
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INTUSSEN IN
POP-UP De 5Hoek:

SWINGENDE
KERAMIEK
Een leegstaand winkelpand aan het
kruispunt ‘de Vijfhoek’ in Ninove
(kruispunt Biezen-, Stations-, De
Vlaeminck- en Pauwstraat) is tot
30 juni een pop-upplek en experimenteerplaats voor cultuur, ambachten en nieuwe horeca.

M

et steun van de stad wordt de
5Hoek een boeiende bruistablet
en een draaischijf voor zowel makers (jonge
creatievelingen) en smakers (jonge starters
in de horeca) als voor cultuurliefhebbers en
lokale consumenten.

Food Swings

Openingsuren
Ginger Ceramics
> maandag:
> dinsdag:
> woensdag:
> donderdag:
> vrijdag:
> zaterdag:
> zondag:
Op 25 mei:

© Claudia Van den Houte

Tot 6 mei kan je er, vijf dagen per week, in
Food Swings terecht voor “ontbijtbrunch,
guilty & guiltfree pleasures en heel wat veggie
& vegan”. De focus van deze pop-upzaak ligt
op toegankelijke gerechten met een unieke
twist en lokale ingrediënten, alles huisbereid
‘from scratch’.

gesloten
10-18 uur
10-18 uur
10-18 uur
14-18 uur
10-18 uur
14-18 uur
gesloten.

SARA LAMENS #PAMELSTRAAT
Stadsfotografie
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e vier Ninoofse stadsfotografen
fotograferen allemaal enkele wijken
of deelgemeenten van Ninove. Stadsfotografe Sara Lamens woonde enkele jaren in de
Pamelstraat in Ninove. Omdat ze goede herinneringen aan die periode bewaart, koos ze de
kleurrijke volkse wijk Pamelstraat – Nederwijk
voor een sociaalartistiek project. Ze dook in
enkele oude videofilms van de wijk, selecteerde
een aantal levendige straatbeelden van vroeger

Ninove

De volgende weken gaat Sara actief op zoek
naar verhalen van wijkbewoners. Ze wil weten
wat ze beleven achter en voor hun huisgevels,
waar ze van dromen en hoe ze wonen. De
verhalen die ze verzamelt en de foto’s die ze
neemt, zal ze bundelen in een ‘beeldboek’ van
en over de wijk. Het wordt een uniek boek,
enkel en alleen voor de bewoners van de wijk
Pamelstraat – Nederwijk.

fo

D

en ‘verstilde’ ze tot een foto. Deze foto’s kan
je zien in de stadsplanborden in het centrum
van Ninove en op posters aan de ramen van de
straten van de wijk.

in

Stadsfotografe Sara Lamens verzamelt in de lente van 2017 verhalen
van de wijk ‘Pamelstraat - Nederwijk’
in Ninove.

Meer

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

Ginger Ceramics
Van 8 mei tot 4 juni wordt de 5Hoek ingepalmd door keramiekatelier Ginger Ceramics.
Met veel goesting en met eigen handen creëert Frauke Hamerijck unieke objecten in klei,
zowel gebruiks- als siervoorwerpen. Ze zal live
in de 5Hoek werken, zodat iedereen kan zien
hoe een draaischijf vorm geeft aan keramiek.
Op 5 juni neemt Fabrik UNIK de pop-up in
met handmade kinderkleertjes en gadgets.

Praktisch
>
>
>
>

Biezenstraat 34, Ninove
Food Swings nog tot 6 mei
Ginger Ceramics van 8 mei tot 4 juni
Check de openingsuren van Food Swings
op www.ninove.be/vitrien.
Openingsuren van Fabrik UNIK lees je in
de volgende Ninove Info.

UiTpas
viert
feest

5 jaar…
Hoog tijd voor een verjaardagsfeestje, want
UiTPAS bestaat 5 jaar. UiTPAS zet al 5 jaar
cultuur, vrije tijd en sport op het menu! Activiteiten naar ieders goesting en voor elk budget.
Heb je al een UiTPAS? Vier dan de verjaardag
mee. Heb je er nog geen? Koop er dan snel
eentje aan tijdens de verjaardagsmaand (tussen
5 mei en 5 juni) in het oud stadhuis, de bib, de
sporthal of op één van de 5 evenementen en
krijg er een verjaardagscadeau bovenop.

5 gemeenten…
De regio UiTPAS Dender bestaat uit 5 gemeenten: Aalst, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en
Ninove. Maar uiteraard kan je je UiTPAS ook
in andere UiTPASregio’s gebruiken!

in

fo

5 evenementen…

Meer

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be
054 31 32 86

Bezoek tijdens de verjaardagsactie (tussen 5
mei en 5 juni) de UiTPASstand op 5 evenementen. Er is 1 evenement in elke gemeente.
Hoe meer evenementen je bezoekt, hoe meer
punten en ruilvoordelen je verzamelt.

> Aalst: Kantien Royal – Foodtruckfestival:
zaterdag 20 en zondag 21 mei, 12 tot
23.30 uur. Werfplein
> Haaltert: Filmvoorstelling met ontbijt:
zondag 21 mei, 9 uur, Centrum De Kouter,
(Middelkouter 10), 053 85 86 38,
huisvanhetkind@haaltert.be, gratis
> Erpe-Mere: Opendeurdag Huis van het
Kind en Academie: zondag 21 mei,
14 tot 17 uur, Dorpsstraat 146,
huisvanhetkind@erpe-mere.be,
053 60 34 90, gratis (inclusief drankje!)
> Lede: Dag van het Park: zondag 28 mei,
14 tot 17 uur, Park van Mesen
(ingang Kasteelstraat), zodichtblij@lede.be,
053 60 68 25, gratis
> Ninove: middagstad 1.000 km voor Kom
op tegen Kanker: zondag 28 mei, 11 tot
17 uur, evenementendorp, Centrumlaan,
sociale.zaken@ninove.be, 054 31 32 45, gratis

5 ruilvoordelen…
Speciaal voor deze verjaardag liet de UiTpas
vijf cadeautjes maken: 5 soorten confituur
in een mooi glazen potje. Voor 5 UiTpunten
krijg je één van de 5 soorten glazen bokaaltjes, gevuld met heerlijke confituur. Bezoek
je de 5 evenementen? Dan kan je de hele
serie verzamelen in ruil voor 25 UiTpunten.

SENIORENNAMIDDAG
ijdens de Seniorennamiddag op donderdag 1 juni kunnen alle senioren
in Trefcentrum De Linde terecht voor een
gezellige babbel, bewegingsinitiatie, een hapje
en drankje en een muziek-/meezingoptreden
van Nicky Jones.

Programma
>
>
>
>

13 uur: open deuren
14 uur: verwelkoming
14.15 uur: bewegingsinitiatie
14.30 uur tot 17.30 uur: optreden Nicky Jones

Inschrijven is verplicht! Het toegangsticket (6 euro
- vermindering met UiTpas aan kansentarief)
geeft recht op een gratis koffie met een lekkere mattentaart.

Derde editie
De Seniorennamiddag werd een eerste keer
georganiseerd in 2015. Dit is dus de derde editie.
Het initiatief werd genomen door de ouderenadviesraad vanuit de gedachte om ontmoeting te stimuleren tussen senioren.
De organisatie gebeurt door de ouderenadviesraad, in samenwerking met de stad.
Er wordt telkens een sportief bewegingsmoment ingelast (vorig jaar en dit jaar gegeven
door de burgemeester, het eerste jaar door de
sportdienst) en de muzikale optredens zorgen
voor de nodige sfeer en ambiance. Er worden
in elk geval menig dansjes geplaatst! Een seniorenvereniging helpt op de dag zelf
aan de kassa en toog.

in
fo

T

Meer

dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be
054 31 32 45
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Van 23 april tot en met 7 mei zet de
eerste editie van kunst- en cultuurfestival ViTrien heel wat kunstenaars in de vitrine – soms letterlijk.
Tot en met 7 mei heeft ViTrien nog
heel wat moois in petto, met onder
andere het programma Cirque du
Parc.

ViTrien SLUIT AF
MET CIRQUE DU PARC
D

e gezellige circustent van vzw Tentatief aan de ingang van het stadspark
wordt een hotspot voor fijne en intieme circus-, theater-, muziek- en familievoorstellingen.
Van dinsdag 2 mei tot en met zondag 7 mei
valt er dagelijks één of meer fraaie voorstellingen te beleven.

Academie in Circus
De Academie voor Muziek, Woord en Dans
opent Cirque du Parc met twee theatervoorstellingen.
In The Flying Karamazov Brothers vertelt
Illie, wachtend op zijn broer Ivan, in geuren en
kleuren over circus, circusmensen en circusdieren. En over hun ongeëvenaarde, onovertroffen, wereldberoemde trapezeact met de
zesvoudige salto mortale.
In Alptraum spelen acteurs clowns die personages spelen. Een overval bij een bankfiliaal
op de hoek Eikelstraat/Zakstraat maakt het
allemaal nog veel ingewikkelder. Wie heeft het
gedaan?

Meer
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Ninove

Met haar ‘Comedy, Magic & Gin’-show brengt
eventkantoor Veaudeville sinds enige tijd
variétéshows in vergeten zaaltjes die ze omtoveren tot cabaretzalen uit de jaren ’20.
Ze hebben ook een eigen food circus. In het
Cirque du Parc smelt het allemaal lekker samen in een Impro Comedy Circus. Met een
ginbar. En een afterparty.
Donderdag 4 mei, 19 uur (toegang en
aperitief), 20.30 uur (impro circus), 23
uur (afterparty).
Tickets via www.veaudeville.be.

Gouden cabaret

Gipsy Heroes

Woensdag opent de circustent met Lennaert
& de Bonski’s gaan voor goud!, een muziekvoorstelling voor anderstaligen die Nederlands
leren (en voor Nederlandstaligen die graag
zingen, klappen en dansen).
Blafwaf zijn drie Pajotten, gemend door
geboren Ninovieter Erik Walckiers. Hun stevig
cabaret bevat Nederlandstalige songs, muziek
die je oren gezond aantast en teksten die
garant staan voor spontane lachkuiltjes.

Het jonge muzikale zangtalent Alexia begeleidt zichzelf op piano. In haar programma
‘Heroes’ brengt ze eigenzinnige en originele
covers van Engelse en Nederlandstalige hits
van vroeger en nu.
B-Road Bastards spelen avontuurlijke en
energieke gipsy versies van bekende en minder
bekende nummers. Akoestisch of versterkt,
B-Road Bastards weten hoe ze een circustent
op stelten moeten zetten.

Woensdag 3 mei, Lennaert en de
Bonski’s (14 uur), Blafwaf (20 uur)

dienst cultuur via
vitrien@ninove.be
054 31 32 87
in
fo

in
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Dinsdag 2 mei,
The Flying Karamazov Brothers
(19.30 uur), Alptraum (21 uur)

Veaudeville

Vrijdag 5 mei, Alexia (20 uur),
B-Road Bastards (21.30 uur)

Rap-It-Up (mét babbelbox)
De ViTrien circustent wordt een platform voor
een dagje rap in Ninove. Met onder andere
een workshop RAP XL (met cd-opname!),
rapoptredens van deelnemers aan de workshop, rapoptredens van enkele van onze sterke
rappers in Ninove en een concert van een
bekende rapartiest.
De jeugddienst plaatst opnieuw de babbelbox-caravan. Je kan er je mening kwijt over
racisme, vooroordelen en ‘hokjesdenken’. Geef
1 minuut van je tijd en laat van je horen!
Zaterdag 6 mei, Rap-It-Up (16 uur)

Toveren…
Zondag 7 mei sluit de circustent met een familiedag, drie voorstellingen voor jong en oud:
> Poppentheater Pedrolino. In ‘De toverschoen’ gaat Pierke een dagje naar zee. In de
duinen maakt hij kennis met Jan, de visser,
en diens vrouw Truike. In het gezin van Jan
heerst armoede: Jans boot is versleten en hij
vangt bijna geen vis meer. Plotseling daagt
Merlijn, de goede tovenaar, op. Zal hij Jan en
Truike kunnen helpen?

MEER VITRIEN?
(HER)ONTDEK NINOOFSE KLEPPERS
“Een Ninoofse Klepper is een artiest
of podiumkunstenaar afkomstig uit
of gevestigd in Ninove, of op een
aantoonbare manier met onze stad
verbonden”: zo ongeveer luidt de
definitie van een Ninoofse Klepper.
ViTrien verzamelt tot 6 mei nog enkele Ninoofse Kleppers. Maar let op:
Ninoofse Kleppers spelen vooral op
plekken waar je dat niet verwacht.

Maandag 1 mei, 20 uur.
Oudstrijdersplein.
> ‘Neefs in Ninof’: enkele muzikanten van
Mé Folle Goesting, aangevuld met een
twintigtal leerlingen van het vijfde leerjaar
(de klas van zanger Luc) brengen hits van
Louis Neefs en andere Vlaamse nummers.

> Cie Krak. Alles moet precies zijn voor
Victor. Zo en niet anders. Hij probeert dan
ook om controle te krijgen over de wereld
om hem heen. Als hij denkt dat dit eindelijk
lukt, loopt het weer volledig … anders! ‘

> De muzikanten van Brass4U brengen gekende instrumentale nummers zoals Proud
Mary, Sweet Caroline en Mambo n°5.

Dinsdag 2 mei, 11 uur.
Langemuntstraat.

Donderdag 4 mei, 20 uur.
Café In den keizer, Burchtstraat.
> ‘Robbie’ is een muzikaal verhaal, gebracht
door de samenzangklas van Barbara
Vandendriessche met medewerking van de
woordklas van Katrien Vande Perre.

Zaterdag 6 mei, 11 uur.
Zaal van de Academie, Parklaan 13.

Praktisch
> 2 mei t/m 7 mei, circustent aan de
ingang van het stadspark, Dr. Hemerijckxplein, Ninove
> Alle voorstellingen zijn gratis, behalve
Veaudeville / Impro Comedy Circus.
(Tickets via www.veaudeville.be)
> Vraag het programmaboekje van
ViTrien in het oud stadhuis en bij de
andere stadsdiensten.

Zaterdag 6 mei, 14.30 uur.
Ninia, Centrumlaan.

> Retrosongs (aka Jan Trompet) brengt met
‘Van Presley tot Amy’ leuke meezingers

> Goochelshow ‘Magico! Magico!’. In deze
interactieve goochelvoorstelling vol fantasie
laten Floris Vandamme en Kristof Limbo
je wegdromen in hun magische wereld.
Nadat je de eed van geheimhouding hebt
gezworen, onthullen ze je de geheimen van
de goochelkunst. Is het fantasie of werkelijkheid? Bij hen is niets wat het lijkt…

Zondag 7 mei, Pedrolino (11 uur),
‘Magico! Magico!’ (14.30 uur),
Cie Krak (16 uur)

> Garageband: vier muzikanten (piano,
slagwerk, ukelele, trompet, zang) hebben
vooral de liefde voor muziek gemeen en
brengen in ‘Jazz & Pop Try-out’ gekende en
minder gekende jazz- & popnummers met
een eigen ‘toets’.

> Blazersconcert. Optreden van samenspelgroepen met blazers (hout, koper,
accordeon).

Zaterdag 6 mei, 14 uur.
Zaal van de Academie, Parklaan 13.

> Cherman & the Alliance is het duo van
Tim Van Nieuwenhove (piano & vocals) en
Annelies Peynshaert (gitaar). ‘Love Stories’
noemen ze “een greep uit onze muzikale
liefdesbrieven van de voorbije jaren, voor de
gevoelige harten en de nostalgische zielen”.

Zaterdag 6 mei, 16 uur.
Buitentheater cc De Plomblom, Graanmarkt 12.
> Nouka, met Ninovieter Vincent De Laat,
brengt alle klassiekers van Anouk, de Rock
Chick van de Lage Landen, en laat het publiek rocken, shaken, dansen en meebrullen
met overbekende nummers zoals Nobody’s
Wife, Jerusalem, R U Kiddin’, Michel en Girl.

Zaterdag 6 mei, 21 uur.
Buitentheater cc De Plomblom, Graanmarkt 12.

Praktisch
> 1 mei t/m 6 mei, diverse locaties in
Ninove centrum
> Alle ‘Ninoofse Kleppers’ zijn gratis
> Vraag het programmaboekje van
ViTrien in het oud stadhuis en bij de
andere stadsdiensten.
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‘KRUISWEG’
ARTIESTENTOER
14 STATIES VOL BEELDENDE KUNST
De negende editie van de Artiestentoer weeft een mooi parcours langsheen
de ateliers en de toonplekken van boeiende lokale kunstenaars in uiteenlopende disciplines. Denk bij ‘artiesten’ en ‘beeldende kunstenaars’ niet alleen
aan olieverf, aquarel en keramiek, maar ook aan groter sculpturaal werk,
ruimtelijke installaties, grafiek en street art.

De leden van Aquarel Ninove tonen recent
werk en schilderen live in Expozaal oud
stadhuis (Oudstrijdersplein 6, Ninove). Op
dezelfde plek laten ook Danny Goessens
(beeldhouwwerk), Mireille Santuliana (schilderijen) en Ken Menschaert (schilderijen) hun
werk interageren.
Gastheer Rufijn De Decker (schilderijen) en
gastvrouw Anne De Maeseneer (schilderijen)
ontvangen collega-kunstenaars Jan Jacob (keramiek), Tineke Van Daele (beeldhouwwerk)
en Truus D’Hondt (textielkunst) in het Huis
van Rufijn (Fernand Tavernestraat 23, Ninove).

Aan de rand van het Neigembos is Atelier
Glimmen (Prindaal 47, Meerbeke) onder
leiding van Vera Van Craenenbroeck een inspirerende plek om te schilderen en te boetseren.
Op de Artiestentoer stellen de creatievelingen
in groep de werken van afgelopen jaar voor.

SOLOWERK
Wim Adriaenssens is zowel meubel- en
modeontwerper als figuratief schilder. De
combinatie van Venetiaans terpentijn, Chinees
penseelschilderen en Chinese kalligrafie leidt
tot een persoonlijke stijl. Te zien in ‘Beau Rival’
(Langemuntstraat 12, Ninove) en ‘Oud Notarishuys’ (Edmond De Deynstraat 24, Ninove).
André Faingnaert streeft er naar om spanningen op te roepen tussen vorm en materiaal.
André Faingnaert werkt in hout, steen, koper
en brons. Te zien in de omgeving van de Hospitaalkapel (Burchtstraat, Ninove).
Els De Vuyst is te zien in Kolibrie (Dreefstraat
21). “Als ik stilzit, dan zie ik de ruimte tussen
planten en tussen mensen. Wat is er wel maar
zien we niet? Het drukken van tekeningen
geeft een gevoeligheid die ik niet eigenhandig
kan neerzetten. De traagheid van de techniek
(houtsnede, lino en ets) zuivert mijn beelden
uit.”
Werner Keymeulen ontwerpt en maakt
artistieke lichtarmaturen. Te zien in ‘Mind the
light’ (Burchtdam 61, Ninove).
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Beeldend kunstenaar Claude Dendauw verzint verhalen waarin zinnen en zinnelijkheid
een enkel elan vertolken. Een reeks tekeningen
toont verschillende lichamen in al dan niet
verleidelijke houdingen.
Te zien in Musée Tapoo (C. Prieelsstraat 6,
Aspelare).
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Ninove

De middelbare graad van de Gemeentelijke
Academie Beeldende Kunst neemt onder
leiding van Rebecca Van Rampelberg en Lot
Van Nuelandt de reuzengrote vitrines van de
foyer van cc De Plomblom (Graanmarkt 12,
Ninove) onder handen.

Kunst & Poëzie op de Sofa: de Aspelaarse
kunstbroeders Antoine De Wael en Marc Van
der Meeren nemen tijdens de Artiestentoer
hun intrek in de leegstaande pastorij van hun
dorp (Plekkersstraat 5, Aspelare). Antoine
toont oude en nieuwe schilderijen en grafische
ontwerpen. Marc leest eigen poëzie en proza
voor. De twee nodigen ook nieuw talent uit in
hun tijdelijke huiskamer.

Praktisch
> 29 en 30 april, 1, 6 en 7 mei, 14-19 uur,
op 7 mei vanaf 10 uur.
Check www.ninove.be/vitrien voor
afwijkende openingsuren.
> Ontdek alle kunstenaars en locaties in
onze aparte brochure ‘Artiestentoer’.

fo

Acht kunstenaars palmen samen en toch
apart de ‘Oude Post’ (Bevrijdingslaan,
Ninove) in: Tysje Severens (fotoserie ‘Som
Ting Wong’), Naomi Segers (fotografie), André
Faingnaert (beeldhouwwerk), Maggy Ronsijn
(schilderkunst), Wim Adriaenssens (installatie), Annemie Lambrecht (beeldhouwwerk),
Fien Derdelinckx (architectuur) en Claude
Dendauw (installatie ‘Meeting Point’). De plek
wordt voor de gelegenheid omgedoopt tot
Finaal KunstenaarsCentrum Oude Post:
na afloop van de Artiestentoer gaat het oude
postsorteercentrum onder de sloophamer. De
Artiestenoer wordt dus een adieu aan deze
plek.

Al vele jaren is een winkelwoning (Despauteerstraat 16, Ninove) niet meer bewoond. Het
huis staat leeg, vertellen buurtbewoners. Maar
is dat zo? CURA-Collectief (Bart Bogaert, Els
De Vuyst, Vincent Malstaf en Kimo Williame)
gaat de ontmoeting aan met de scheppende
woekering die er ongecontroleerd en onverstoord werkt.

in

GROEPSPRESENTATIES

Het open kunstkeramiekatelier De Averulle
(Ophemstraat 118, Voorde) presenteert keramiek van bezieler Jean-Pierre Van Oudenhove
(‘Den Board’), Lor Fels, Monique Van der
Cleyen en Jeanne Persoons. De keramisten
zoeken de dialoog met letterkapster Cathy
Vijverman, de kalligrafie van Karel Lobijn en de
schilderijen en sculpturen van Jan Clement.

BIJZONDERE
PROJECTEN

Meer

dienst cultuur via
vitrien@ninove.be
054 31 32 87

Niels Hemmeryckx

Liesbeth Renneboog

cultuurcentrum

de plomblom
2016 2017

Sara Lamens

Els Huart

te gast in mei

PROGRAMMA

Schouwburg CC De Plomblom

Polyvalente zaal De Linde

zo 07.05.2017
Passion for Dance Dansvoorstelling /
Dance Experience
054 34 10 01

za 06.05.2017
Concert / St. Cecilia Meerbeke
lieveverschelden@msn.com

wo 10.05.2017
Peppa Pig / Theaterhuis Banann
0900 701 55 - www.banann.be
za 13.05.2017
Concert met Gene Thomas /
Smart To Sing vzw
054 34 10 01
vr 19 en za 20.05.2017
Dansvoorstelling / Kidz & Co
0479 97 14 43
vr 26, za 27 en zo 28.05.2017
Dansvoorstelling / Flex Dansschool Ninove
www.flexdansschoolninove.be

05.2017
wo 03.05.2017 / 20.00 uur
JAN DE SMET, LIEN VAN DE KELDER
& PIETER-JAN DE SMET
Gedeelde smart, levenslappen &
smartliederen
vr 12.05.2017 / 20.00 uur
NELE BAUWENS
Wat een geluk (try-out)

Muziek

Amusement

zo 14.05.2017 / 10.30 uur / 16.00 uur
THEATER DE SPIEGEL
Familievoorstelling
Mouw (18 maanden - 4 jaar)
do 18.05.2017 / 20.00 uur
THE SCABS UNPLUGGED
Power Off - tour 2017

Muziek

di 23.05.2017/ 14.00 uur / 20.00 uur
BELGICA
Film

Muziek

Jan De Smet,
Lien van de Kelder
& Pieter-Jan De Smet
Gedeelde smart, levenslappen
& smartliederen

Het begrip ‘smartlap’ zoals we het
tot nu toe kennen, wordt sinds
mensenheugenis ‘geclaimd’ door
Zangeressen Zonder Naam, André
Hazessen en al die andere Johnny
Hoezen van deze wereld of momenteel door hun iets minder getalenteerde volgelingen. GEDEELDE
SMART wil bewijzen dat het genre
veel breder gaat dan dat.
Wist u dat Kees van Kooten en
Wim De Bie, Guido Belcanto en
Wim T. Schippers heerlijke levensliederen hebben geschreven?
Ook Wannes Van De Velde, Jan
De Wilde en zelfs Kamagurka

TICKETS: € 16,00
REDUCTIE: € 15,00
ABO: € 12,80

quotes:
“In ‘Ik moet beter luisteren’ zie je de
echte Nele op het podium, met haar
eigen verhalen, in haar eigen kracht.
De liedjes komen vanzelf, of zo klinken ze toch, met Nele zelf achter de
piano en als het wat wilder mag,
op een beat- en samplebox. Dit is
volbloed cabaret, goed verteld, geacteerd en gezongen. Van deze dame
gaan we nog veel horen!”
(De Standaard ****)

Niet onbelangrijk wij garanderen u
een polonaiseloze avond!

Jan De Smet alias Emile
Sterckx (zang, accordeon,
snaarinstrumenten), Lien Van
de Kelder alias Kelly Vermario
(zang), Pieter-Jan De Smet alias
Ronnie Semtex (zang, gitaren
& snaren), Wouter Berlaen
(contrabas, bas & zang), Ad
Cominotto (toetsen & accordeon),
Stoy Stoffelen (drums & percussie),
LLSound (Techniek).

wo 03.05.2017
20.00 uur
CC De Plomblom

De hele wereld heeft kinderen. Behalve Nele Bauwens.
Moet zij daarom integraal gek worden? Of kan zij juist verlicht ademhalen?
Moet zij luisteren naar haar meedogenloze vriendinnen, die nu allen
twee baby’s op hun armen dragen?
Moet zij de schuld geven aan haar
levensgezel, die alvast is beginnen
powertrainen? Of moet zij helemaal
niets doen en gewoon genieten van
iedere dag?
Want ja, gelukkig is ze wél, Nele
Bauwens. En gelukkig kunnen wij
binnenkort weer naar haar prachtige, intieme, zelfgemaakte levensliedjes luisteren. Dolkomisch en
doodserieus. Hilarisch en poëtisch.
En buitengewoon persoonlijk.
‘Wat een geluk’.
De tweede solovoorstelling van
Nele Bauwens.

(zelfverklaard smartlapliefhebber)
beheersen het ‘lied des levens’ in
hoge mate. En, we beloven het U,
er wachten nog andere fijne verrassingen.
Geruggesteund door een schitterend trio muzikanten dat zelf al menig levenslied inspeelde en menige
schlagerzanger mocht bedienen,
zullen Jan De Smet (De Nieuwe
Snaar), Lien Van de Kelder en
Pieter-Jan De Smet (de Piepkes) u
laten proeven van wat er zich in de
marge van het leven afspeelt.

Amusement

Nele Bauwens
Wat een geluk (TRY OUT)

www.nelebauwens.be

vr 12.05.2017
20.00 uur
CC De Plomblom
TICKETS: € 10,00

Sokken en kousen dansen er op los. Truien
worden gekke kleine wezentjes. Lieve monstertjes piepen langs allerlei gaatjes, mouwen en broekspijpen.
Ontroerd door de muziek danst een ongewone zanger vol overgave een duet met het
meisje met de lange armen. In de wondere
wereld van ‘MOUW’ kan al wat anders is,
heel bijzonder zijn.

Concept: Karel Van Ransbeeck, Regie:
Karolien Verlinden , Compositie:
Mathias Coppens, Spel en muziek: Jean
Bermes (zang en alpenhoorn) en Tristan
Driessens (ud), Spel en dans: Shosha Van
Kranendonck (zang, viool en dans), Decor:
Astrid Michaelis en Wim Van de Vyver
Kostuum: Astrid Michaelis

MOUW is een originele danstheatervoorstelling vol eigenaardige wezentjes die laten
zien dat het prima is om anders te zijn.
De ongewone muziekinstrumenten, zoals
de ud en de alpenhoorn, geven MOUW een
unieke sound.

Familievoorstelling

Theater De Spiegel
MOUW (18 maanden – 4 jaar)

zo 14.05.2017
10.30 uur / 16.00 uur
CC De Plomblom
TICKETS: € 10,00
REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

duur voorstelling: 40 minuten

Muziek

The Scabs UNPLUGGED
Power Off - tour 2017

Met Ways Of A Wild Heart voegden
The Scabs in 2015 een nieuw, onverhoopt hoofdstuk toe aan de intussen
rijke geschiedenis van de band. Na de
reünieconcerten van 2007 maakten
ze met hun plaat – die twintig weken
in de Ultratop kampeerde én een nummer 1-notering haalde – een geslaagde
comeback die het beste van het verleden en het hedendaagse potentieel verenigt.

2015 zorgden er definitief voor dat het
geen kortstondige, louter op nostalgie
gebaseerde heropleving werd. In 2015
waren The Scabs de meest spelende
Belgische band.
En de creatieve bron is nog niet opgedroogd: van januari tot en met
mei 2017, exact tien jaar na de nu al
legendarische reünie, zijn Guy Swinnen, Frankie Saenen en Willy Willy
beschikbaar voor een tournee langs
Vlaamse culturele centra.

De succesvolle zomershows in 2012 en
Dit onder de noemer: ‘The Scabs Unplugged Power Off - tour 2017’. Soms
wel degelijk met power, maar even
vaak gaat de volumeknop naar links.
Nieuw en oud werk, hits en knappe albumtracks krijgen speciaal voor deze
tournee een unplugged arrangement
aangemeten.

do 18.05.2017
20.00 uur
CC De Plomblom
TICKETS: € 18,00
REDUCTIE: € 17,00
ABO: € 16,00

www.tttartists.be - www.thescabs.be

Twee broers, Frank en Jo, zijn
elkaar uit het oog verloren… tot
wanneer 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-’nroll 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, met Tom
Vermeir en Stef Aerts, en met
muziek van Soulwax.
Regisseur: Felix van
Groeningen
Acteurs: Stef Aerts, Charlotte
Vandermeersch, Tom Vermeir
België/Frankrijk – 2016
Drama
126 minuten

Film

Belgica
di 23.05.2017
20.00 uur
CC De Plomblom
TICKETS: € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

vorming

WORDT VERWACHT
juni 2017

Blij, bang, boos...
De emotionele ontwikkeling van kinderen
Kinderen, hoe jong ook, ervaren en tonen emoties. Alleen het verwoorden ervan lukt nog niet. Dit maakt de
interpretatie van die emoties moeilijker. Maak kennis
met het psychisch leven van een kind. De relatie van je
kind met zijn omgeving brengen we in verband met zijn
emotionele, verstandelijke en motorische ontwikkeling.
We staan stil bij dagelijkse opvoedingsvragen en de
emotionele ontwikkeling van je kind.

di 20.06.2017
MAD MAX: FURY ROAD
i.s.m. BIB en BibArt

Film

Datum: Dinsdag 2/5 19:30 - 22:00 CC De Plomblom
Graanmarkt 12 (ingang via E. De Deynstraat) 9400 Ninove
Prijzen: € 10.00 - Standaardprijs, € 2.00 - Sociale prijs
Min. aantal deelnemers: 8 Max. aantal deelnemers: 22
Begeleiding: Hilde Van Durme
Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem
T. 09 330 21 30, E-mail: vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.

PRAKTISCH CC De Plomblom
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/SLUITINGSDAGEN

REDUCTIE

- 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.

- 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.

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.

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.

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie in de inkomhal van het
cultuurcentrum
- Via overschrijvingen met betaalgegevens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

Volg ons op
facebook.com/CCDePlomblom

www.ccdeplomblom.org

SPORTNIEUWS
Nieuw in de sporthal: padel indoor

NINOMUNDO
Multicultureel feest in hartje Ninove op
3 juni

in

fo

Het Ninove van de 21ste eeuw
is een multicultureel 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.

Meer

> Wanneer? Zaterdag 3 juni van
13 uur tot 20 uur
> Waar? Niniaplein, Centrumlaan
> Programma: Culinaire markt
met keukens van over heel
de wereld en wereldmuziek.
De Ninoofse organisaties die
werken rond ontwikkelingssamenwerking stellen hun
werking voor.

Onder het project ‘padel on the move’ zorgt de sportdienst voor een
mobiel padelcourt in de sporthal. Padel is een racket-en balsport, een
mix van tennis en squash.
De padelcourt zal (op 1/3 van de grote zaal) opgesteld staan van dinsdag 16 mei tot zaterdag 17 juni.
De sportdienst organiseert initiaties voor de scholen op 22, 23, 29, 30
mei, 6 en 7 juni, telkens tussen 13 uur en 15 uur. Voor individuelen zijn er
initiaties op 23, 30 mei en 6 juni, tussen 15 uur en 17 uur.
Het eerste padeltornooi is gepland op zaterdag 10 juni (meer info in de
volgende editie).
Het padelterrein huren? Dat kan. Bij vrij verhuur kan je met 2 tot 4 personen gelijktijdig spelen. De sportdienst heeft materiaal ter beschikking.
Contacteer vooraf de sportdienst voor reservatie van het padelterrein.

dienst integratie
integratie@ninove.be
054 31 32 48

VOORLEESUURTJES BIB
O Lieve Mama
(4 – 8 jaar)

Spelnamiddag in het zwembad

Morgen Moederdag! We lezen
de leukste verhalen over mama’s
die liedjes zingen, brullen met
brulkikkers en dansen in de vijver.
Er zijn ook muizenmama’s en
mama’s die zowel mama als papa
zijn. Na de verhalen knutselen we
een cadeau voor mama.

Op woensdag 10 mei is er in zwembad De Kleine Dender een avontuurlijke spelnamiddag (van 14 uur tot 17 uur) voor kinderen van 6 tot 12
jaar. Er wordt een groot hindernissenparcours opgesteld, er zijn heel wat
leuke activiteiten en opdrachten én zelfs een spannende quiz!
Inschrijven kan in groep of individueel tot en met vrijdag 5 mei via
dekleinedender@ninove.be,
054 33 40 64.
> Kostprijs: 5 euro/kind.
> De kinderen moeten een zwembrevet van minstens 50 meter hebben
(breng dit brevet mee op de dag zelf).

> Zaterdag 13 mei, 10.30 uur,
bibzaal

Grote Nationale Voorleesdag rond
Kinderrechten (6 – 12 jaar)
50 bibliotheken over heel Vlaanderen zetten de rechten van het
kind extra in de verf. Ook in Ninove! We lezen voor uit Rechtop
met Obi en Odette van Kolet
Janssen en Emy Geyskens en
Verhalen uit de boomhut, een
boek met de winnende verhalen
uit de Grote Nationale Schrijfwedstrijd. Dit is een wedstrijd

die loopt via www.taalbende.be
en leerkrachten basisonderwijs
aanmoedigt om met hun klas zelf
verhalen rond kinderrechten te
schrijven.
> Woensdag
31 mei,
14.30 uur,
bib

Praktisch

Meer

bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

in
fo

Deelname aan beide voorleesmomenten is gratis. De plaatsen zijn
beperkt, dus schrijf in via bib@
ninove.be. Gelieve de leeftijdsaanduidingen te respecteren.

Meer

zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64
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FILMCLUB NINOFILM brengt

Pan’s Labyrinth
Praktisch
P

ienst toerisme organiseert op zondag 21 mei een fietstocht
van 35 km. Er is vrije start aan Café Uilenspiegel (Plekkerstraat
2, Aspelare) tussen 13 uur en 14 uur.
Je fietst in maar ook buiten groot Ninove en maakt een ommetje naar
Herzele, gemeente met twee brouwerijen, drie windmolens, de ruïne van
de burcht… Behalve een gezinsvriendelijke tocht door het groen staat er
een degustatie van streekbieren en ander lekkers op het (fiets)menu…
Een combinatie van fietsen, proeven, genieten en ontdekken!
Inschrijven
7 euro per persoon (inschrijven vóór 15 mei), 9 euro per persoon
(na 15 mei of op de dag zelf). Inschrijven en meer info: mail naar
toerisme@ninove.be.
En ook nog…
Zondag 11 juni: Ontbijtwandeling in de binnenstad
Zondag 16 juli: Wandeling in Voorde
Zondag 20 augustus: Wandeling in Okegem
Zondag 17 september: Autovrije zondag.
Twee wandelzoektochten: 5 en 12km
> Zondag 24 september: Tweemolenwandeling,
start aan de Molen ter Zeven Wegen Denderwindeke

in

fo

>
>
>
>

Meer

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

> dinsdag 9 mei, 20 uur
(inleiding om 19.45 uur)
> Cinema Central,
Lavendelstraat, Ninove
> 6 euro (met reductie
voor jongeren)
> UiTPASactiviteit

DAG VAN DE BUREN
Op vrijdag 26 mei is er Dag van de Buren, hét
perfecte moment om je buren beter te leren
kennen. Nodig hen die dag uit voor een drankje of hapje én een leuke
babbel! Wil je deelnemen met je straat of wijk? Laat dit dan vóór 10
mei weten aan de dienst communicatie en haal het gratis publiciteitsmateriaal (affiches, uitnodigingen, deurhangers) af in het oud stadhuis,
Oudstrijdersplein 6. De stad voorziet ook een kleine financiële bijdrage
voor de onthaal- en receptiekosten.

fo

D

in

Smakelijke fietstocht

an’s Labyrinth van de
Mexicaanse filmmaker
Guillermo del Toro speelt in het
fascistische Spanje na de burgeroorlog (1936-1939) en de machtsovername door Franco. Toch is de
fel bejubelde en met vele prijzen
overladen film uit 2006 niet alleen
een historisch drama, maar ook
een meeslepend fantasyverhaal.

Meer

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

ONTHAAL NIEUWE INWONERS

W

oon jij sinds 16 mei 2016 nieuw in Ninove? Dan verwachten
we je op zondag 28 mei in Woonzorgcentrum Klateringen
(Centrumlaan 173) voor het onthaalmoment nieuwe inwoners. De dag
start om 9 uur met een ontbijt en een begeleide stadswandeling. Rond
11 uur wordt het onthaalmoment afgesloten met een bezoek aan het
evenementendorp n.a.v. 1.000 km tegen Kanker (Centrumlaan). Om 11.45
uur neem je deel aan de Langste Erehaag ter verwelkoming van de fietsers.
(lees meer over ‘Ninove middagstad 1.000 km tegen Kanker’ op p. 4-5).
Inschrijven voor het onthaalmoment nieuwe inwoners is verplicht en
kan tot ten laatste 19 mei bij de dienst communicatie.

BLOEMEN-, TUIN- EN BIOMARKT

O

p zoek naar bloemen en planten? Zak op 21 mei af naar het
Dr. Hemerijckxplein voor de bloemen-, tuin- en biomarkt.
Tussen 8 uur en 12.30 uur kan je er éénjarige en meerjarige bloeiende
planten kopen. Er is ook een uitgebreid assortiment aan kruiden, waterplanten, groenten- en fruitplanten en bio- en streekproducten.
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in

Meer

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67
in
fo

in

fo

De stad biedt in samenwerking met de standhouders 1 gratis zakje
potgrond aan per aankoopschijf van 10 euro.

Meer

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

an 28 mei tot 4 juni organiseert het Departement Leefmilieu,
Natuur en Energie (LNE) voor de vierde maal de Week van
de Bij. Deze prikkelweek wil iedereen aanzetten tot acties ten voordele
van bijen. Die vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van
planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven.

in

fo

Een betere leefomgeving en de service van bestuiving komen ons
allemaal ten goede. Daarom blijft het advies ‘Maak van je tuin een
bijenrestaurant’. Alle ingrediënten om van een
tuin een mega-bijenrestaurant te maken, zijn
te vinden op www.weekvandebij.be.
De plantendiversiteit voor bijen verhogen,
kan door een volwaardig menu samen te
stellen. Bomen, struiken en vaste planten
vormen een duurzame hoofdschotel
en voorzien de bij van het levensnoodzakelijke stuifmeel en de nectar.
Door de juiste keuzes in het
tuincentrum te maken
en het gebruik van pesticiden
te bannen, kan iedereen op
eenvoudige wijze de (wilde)
bijen helpen. Voor solitaire
bijen kan je ook nog bijenkasten maken en ophangen.

Meer

O

p 13 mei vieren we
World Fair Trade Day.

In het weekend van 13 mei gaan
duizenden vrijwilligers fietsen
voor meer eerlijke handel onder
het motto ‘Haal de stokken
uit hun wielen’. Op vrijdag 12
mei gaan ook scholen in gans
Vlaanderen kilometers verzamelen op allerlei manieren. Zo willen
we de stem van producenten in
het Zuiden naar de onderhandelingstafel hier brengen. Geen
fietsbenen? Ook jij kan iets doen:
organiseer een Fair Break
op de werkvloer!

fo

V

WORlD FAIR TRADE DAY

in

Maak van je tuin een
bijenrestaurant

Meer

> Wil je fietsen? Zoek jouw
dichtstbijzijnde Wereldwinkel en fiets met hen mee of
doneer je kilometers.
> Ga je als vereniging fietsen,
schrijf jullie dan in. Alle kilometers brengen we symbolisch
naar het Europese Parlement.
Scholen en bedrijven kunnen
hun acties registreren op
www.fairtradeday.be, net als de
Wereldwinkels.

dienst noord-zuidwerking
liesbet.vanhove@ninove.be
054 31 32 48

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67
www.weekvandebij.be

Feest bij de handelaars
Moederdag in Ninia
Vier moederdag samen met Ninia en win een make-over samen met je moeder of dochter!
Neem tussen 18 april en 5 mei deel aan de spaarkaartactie en win een volledige make-over met styliste
An-Katrien Casselman (bekend van Pink Ambition).
> Maandag 8 mei maakt Ninia Shopping Center de winnaars bekend.

VACATURES
Op zoek naar een job bij de
stad? Check dan zeker regelmatig de website van de stad!
OCMW (WZC Klateringen)
werft aan:

Meer info? www.niniashoppingcenter.be

> Bachelor in de verpleegkunde BV1-3 (contractueel)

Avondmarkt Rechteroever en
Bellemanfeesten op 1 mei

> Gegradueerd verpleegkundige C3-4 (contractueel)

Openlucht rommelmarkt vanaf 8 uur, old-timer meeting: lenterit voor
old-timer personenwagens, pompierwagens,
tractoren (10.30 uur - 16 uur), muziekoptredens en bbq,
avondmarkt (14.30 uur - 22 uur).

Alle voorwaarden lees je op
www.ninove.be > vacatures bij
de stad.

> Waar? Vaartweg, Denderkaai, Dr. Hemerijckxplein.
Avondmarkt in de Brusselstraat en
op de Burchtdam.
Meer info? vzw Rechteroever
i.s.m. marktkramersbond
Vlaamse Ardennen en
Den Belleman Country &
salsa Dancers, 054 32 15 85.

Meer info?
> Stad Ninove,
personeelsdienst,
personeel@ninove.be,
054 31 33 06
> OCMW Ninove,
secretariaat@ocmw.ninove.be,
054 51 53 77
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JE BENT
SLACHTOFFER VAN EEN
MISDRIJF! WAT NU?

A

Stel je burgerlijke partij

ls slachtoffer van een misdrijf kan je
klacht indienen. Ga hiervoor zo snel
mogelijk naar het politiecommissariaat van je
woonplaats. Moeten er vaststellingen van een
misdrijf gebeuren, dan zal de politie ter plaatse
komen. Hiervoor contacteer je de dienst 101.
De politie zorgt voor een professionele, eerbiedige behandeling en zal je zo vlug mogelijk
te woord staan in een aangepast lokaal dat de
nodige discretie biedt.

Als je een schadevergoeding wil vragen, moet
je je burgerlijke partij stellen.
Tijdens de onderzoeksfase:

Als je klacht neerlegt, ben je niet automatisch benadeelde partij. Hiervoor moet je de
verklaring benadeelde partij invullen (dit kan
bij aangifte of later). Zo maak je duidelijk dat
je slachtoffer bent en schade hebt geleden
door een misdrijf. Zo laat je weten dat je op
de hoogte wilt gehouden worden van het
verdere verloop van het dossier. De manier
waarop je je benadeelde partij kan stellen, zal
je worden meegedeeld bij de aangifte.
Als benadeelde persoon word je schriftelijk op
de hoogte gebracht van de beslissing van het
parket , kan je elk stuk dat je nuttig acht, laten
toevoegen aan het dossier en kan je toelating
vragen om het dossier in te kijken en er een
afschrift van te krijgen.

> Als er al een gerechtelijk onderzoek geopend is, kan je je burgerlijke partij stellen:
- door een eenvoudige verklaring, in
persoon of via jouw advocaat, voor de
onderzoeksrechter, of
- op het einde van het onderzoek, op het
moment dat de zaak door het onderzoeksgerecht (raadkamer of kamer van
inbeschuldigingstelling) wordt behandeld.
Tijdens de zitting van de rechtbank:
Je kan je burgerlijke partij stellen door een
eenvoudige verklaring, in persoon of via je
advocaat op de zitting. Je kan je niet voor het
eerst burgerlijke partij stellen wanneer de zaak
al in hoger beroep in behandeling is.

Brochure

fo

Op de website van de FOD Justitie kan je de
brochure ‘U bent slachtoffer’ downloaden.
Hierin lees je alle details.

in

> PWA-afdeling, Centrumlaan 98, 054 31 76 85,
veronique.rotsaert@pwa-ninove.be
Openingsuren: dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur. Op donderdagnamiddag ook van 16 uur tot 18.30 uur.
> Dienstencheque-afdeling, Centrumlaan 98,
054 31 76 86, mia.dewolf@pwa-ninove.be
Openingsuren: elke weekdag van 8.30 uur
tot 12 uur. Op donderdagnamiddag ook
van 16 uur tot 18.30 uur.

> Als er geen gerechtelijk onderzoek lopende
is, kan je (in persoon of via jouw advocaat)
een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter. Je moet dan
een bepaalde geldsom in bewaring geven bij
de griffie als voorschot op de gerechtskosten.
Je krijgt deze geldsom terug als de verdachte
persoon achteraf schuldig wordt verklaard.

Verklaring benadeelde partij

Meer

NIEUWE OPENINGSUREN PWA NINOVE

Politie Ninove
pz.ninove.info@police.belgium.eu
054 31 32 32

WEGENWERKEN
PAMELSTRAAT-OOST
Vanaf 2 tot en met 20 mei zijn er verbeteringswerken aan de rijwegverharding en watergreppels van het doodlopend weggedeelte van
Pamelstraat –Oost (deel vanaf Delhaize tot
containerpark).
Verzakte en beschadigde watergreppels
worden vernieuwd, de asfaltverharding wordt
afgefreesd en er wordt een nieuwe asfaltverharding aangebracht.
De asfaltverharding wordt aangelegd op
vrijdag 18 mei (vanaf 17 uur) en zaterdag 19
mei. De bedrijven zijn dan niet bereikbaar, de
volledige andere periode van de werken wel.
Tijdelijke sluiting containerpark
n.a.v. de werken

NUTSLEIDINGENWERKEN IN
DE WEGGEVOERDENSTRAAT EN DREEFSTRAAT
Dit najaar zijn er wegen- en rioleringswerken in de Weggevoerdenstraat en Dreefstraat. Voorafgaand aan deze werken worden nutsleidingenwerken uitgevoerd door De Watergroep, Eandis,
Telenet en Proximus. Deze nutsleidingenwerken gebeuren gefaseerd.
Tot begin juni zijn er nutsleidingenwerken op het Clement Behnplein en in de Dreefstraat.
Tot eind juni wordt de Dreefstraat afgesloten (fase 2). Er is dan enkel plaatselijk verkeer mogelijk,
handelaars blijven bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor doorgaand
verkeer via de Mallaardstraat, Nederwijk, Nieuwe Weg, Astridlaan, Stationsstraat.
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Onder voorbehoud van gunstige (weers)omstandigheden zijn de werken
beëindigd in augustus 2017.

fo

Aansluitend op fase 2 wordt het kruispunt Stationsstraat (fase 3) aangepakt. In de laatste fase 4
wordt er gewerkt in de Weggevoerdenstraat tussen de Stationsstraat en de F. Tavernestraat.
De omleiding voor die werken wordt nog bekeken.

Ninove

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

Het containerpark Pamelstraat-Oost zal
gesloten zijn vanaf woensdag 16 mei tot en
met zaterdag 20 mei. Je kan je afval naar
een ander ILvA-recyclagepark brengen. Het
dichtstbijzijnde recyclageparken zijn:
> Recyclagepark Geraardsbergen, Dagmoedstraat 80. Open: woensdag 13.00 – 19.00
uur, donderdag 13.00 – 19.00 uur, zaterdag
09.00 – 16.00 uur
> Recyclagepark Haaltert, Stationsstraat 205A.
Open: donderdag 08.30 – 14.30 uur, zaterdag 09.00 uur – 16.00 uur
> Recyclagepark Denderleeuw, Thontlaan 42.
Open: woensdag 08.30 – 14.30 uur, donderdag 13. 00 – 19.00 uur, zaterdag 09.00 –
16.00 uur
De adressen en openingsuren van de andere
ILvA-recyclageparken vind je op www.ilva.be.

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

UiTdatabank.be

UiTKALENDER
Tot en met 7 mei
ViTrien - dRAW (actief
tekenfestival)
> Wat? dRAW organiseert
verschillende tekenevents en
maakt een tentoonstelling met
schetsboeken van verschillende Ninovieters.
> Waar? Stadscentrum (tekenevents), Pop-upatelier de 5
Hoek (tentoonstelling)
> Uur? Tentoonstelling tijdens
openingsuren de 5Hoek.
> Wie? Dienst cultuur
Tot en met 7 mei
ViTrien - Wijk in de kijker
(fotografie)

Alles weten over de
UiTPAS-activiteiten en omruilvoordelen? Like de facebookpagina UiTPAS Dender of surf
naar www.uitpasdender.be

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

> Wat? Tijdens VTtrien kan je
werk van twee stadsfotografen
bekijken. Stadsfotografe Sara
Lamens in de wijk ‘Pamelstraat-Nederwijk’. Liesbeth
Renneboog in de wijk ‘Den
broodhoek’ Aspelare.
> Waar? Pamelstraat-Nederwijk,
Ninove en wijk ‘Broodhoek’,
Aspelare
> Wie? Dienst cultuur
Tot en met 7 mei
ViTrien - GABK Ninove

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

Elke woensdag
Babbelonië Ninove
> Wat? Wil je je stadsgenoten
beter leren kennen? Heb je zin
in boeiende gesprekken en
leuke activiteiten? In Babbelonië ontmoeten Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar.
> Waar? De Kuip, Parklaan 1,
Ninove
> Uur? Elke woensdag: 9 u - 11 u
> Wie? Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw
Elke donderdag
Crea voor Volwassenen
> Wat? Samen brei je een sjaal,
muts, trui, …
> Waar? Nederwijk 73, Ninove
> Uur? Van 19 uur tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

> Wat? Leerlingen tekenkunst
van de academie beeldende
kunst stellen tentoon in de
vitrines van de Ninoofse handelaars.
> Waar? Stadscentrum Ninove
> Wie? GABK Ninove/Liedekerke
Tot en met 30 mei
Drukpersatelier - dRAW
tekenfestival
> Wat? Tot en met 30 mei staat
er een drukpers in het Popupatelier de 5Hoek. Reserveer
gratis de drukpers en ontdek je
creativiteit..
> Waar? Biezenstraat 34, Ninove
> Uur? Tijdens openingsuren de
5Hoek.
> Wie? Dienst cultuur
Tot en met 30 juni
ViTrien - De 5Hoek
(Pop-upatelier)
> Wat? Een leegstaand winkelpand
aan ‘de Vijfhoek’ (kruispunt Biezen- en Stationsstraat) wordt een
pop-upplek en experimenteerplaats voor cultuur, ambachten
en nieuwe horeca.

> Waar? Biezenstraat 34, Ninove
> Uur? Tijdens openingsuren de
5Hoek.
> Wie? Dienst cultuur
1 mei
Bellemanfeesten en
avondmarkt
> Wat? Openluchtrommelmarkt, Old-timerrit, muziekoptredens, avondmarkt
> Waar? Brusselstraat, Burchtdam, Vaartweg, Denderkaai,
Dr. Hemerijckxplein, Ninove
> Uur? Van 8 uur (rommelmarkt) tot 22 uur
> Wie? Handelswijk Rechteroever vzw en Den Belleman
Country & Salsa Dancers
1 tot en met 7 mei
ViTrien - Ninoofse
Kleppers (muziek, dans
& theater)
> Wat? ViTrien verzamelde een
twintigtal ‘Ninoofse Kleppers’
die zullen optreden op verrassende locaties. Zie p. 9
> Waar? Stadscentrum
> Uur? Van 11 uur tot 21 uur
> Wie? Dienst cultuur
1, 6 en 7 mei
ViTrien - Artiestentoer
> Wat? De Artiestentoer biedt
beeldende kunstenaars de
kans om nieuw en ouder
werk te presenteren. Denk
niet alleen olieverf, aquarel en
keramiek, maar ook aan groter
sculpturaal werk, ruimtelijke
installaties, grafiek en street art.
> Waar? Diverse locaties in
meerdere deelgemeenten
> Uur? Van 14 uur tot 19 uur.
Op 7 mei vanaf 10 uur
> Wie? Dienst cultuur
2 mei
Vorming: Blij, bang, boos...
> Wat? Maak kennis met het
psychisch leven van een kind.
De relatie van je kind met
zijn omgeving brengen we in
verband met zijn emotionele,
verstandelijke en motorische
ontwikkeling
> Waar? Cc De Plomblom,
Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Van 19.30 uur tot 22 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw

2 mei tot en met 7 mei
ViTrien - Cirque du Parc
> Wat? De gezellige circustent
van vzw Tentatief aan de
ingang van het stadspark
wordt een hotspot voor fijne
en intieme circus-, theater-,
muziek- en familievoorstellingen.
> Waar? Stadspark, Dr. Hemerijckxplein, Ninove
> Uur? Zie p. 8 - 9
> Wie? Dienst cultuur
3 mei
Creatief aan de slag:
abstract
> Wat? Creanamiddag waarbij je
een abstract kunstwerk maakt.
> Waar? L’arte creatief atelier,
Brakelsesteenweg 651, Voorde
> Uur? Van 15.30 uur tot 18 uur
> Wie? L’arte atelier
6 mei
Vlottentocht
> Wat? Bouw je eigen vlot en vaar
De Dender af tot in Okegem.
> Waar? Opbouw en te water
laten van de vlotten t.h.v. het
grasplein achter De Hartjes, Onderwijslaan, Ninove.
Aankomst van de vlottentocht
t.h.v. het kunstwerk ‘Den Dikken van Pamel’, Roosdaal.
> Uur? Bouw vlotten: 8 uur, te
water laten: 11 uur, vertrek
vlottentocht: 13 uur, aankomst: vanaf 16 uur
> Wie? Jeugddienst
7 mei
Bezoek attractiepark
MOVIE WORLD
> Wat? Busreis naar Movie
World (Duitsland).
> Waar? Vertrek aan de kerk in
Denderwindeke
> Uur? Van 6.45 uur tot 20.30 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke
7 mei
Verrassingsworkshop
voor adults en kids
> Wat? Workshop met een
brunchknabbel en drankje. Je
kind kan alleen deelnemen of
samen met papa of mama.
> Waar? L’arte creatief atelier
Brakelsesteenweg 651, Voorde
> Uur? 10 uur tot 12.30 uur
> Wie? L’arte atelier
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10 mei
Spelnamiddag
> Wat? Spelnamiddag
in het zwembad voor
kinderen van 6 tot 12 jaar
> Waar? Zwembad De Kleine
Dender, Parklaan, Ninove
> Uur? Van 14 uur tot 17 uur
> Wie? Zwembad De Kleine
Dender
11 mei
Workshop ‘Borstvoeding,
the real stuff’
> Wat? Interactieve workshop
over borstvoeding.
> Waar? Culture Pub, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Van 19.30 uur tot
22.30 uur
> Wie? VICTO vzw
13 mei
Voorleesuurtje:
O Lieve Mama
> Wat? Voorleesuurtje
voor kinderen van 4 tot 8 jaar
én hun ouders met verhaaltjes over lieve mama’s, gekke
mama’s, mama’s over heel
de wereld. Nadien knutselen
voor... mama!
> Waar? Bib, Graanmarkt 12,
Ninove
> Uur? Van 10.30 uur tot
11.30 uur
> Wie? Bib Ninove

> Wat? Bloemenhulde door het
stadsbestuur en de vaderlandslievende verenigingen. Jeugdharmonie Taccato Meerbeke
zorgt voor de muziek.
> Waar? Begraafplaats Denderhoutembaan, Fernand Tavernestraat en Kerkplein, Ninove
> Uur? Vanaf 17 uur
> Wie? Dienst evenementen

> Wat? Bloemen-, tuin- en
biomarkt met een uitgebreid
assortiment aan kruiden,
waterplanten, groenten- en
fruitplanten.
> Waar? Dokter Hemerijckxplein, Ninove
> Uur? Van 8 uur tot 12.30 uur
> Wie? Dienst leefmilieu

15 mei tot en met
31 augustus
‘Vind het vat’
> Wat? Ergens op grootninoofs
grondgebied ligt een vat witkap begraven. Via allerhande
tips die via Ninofmedia worden bekend gemaakt, komen
speurders telkens wat dichter
bij het vat.
> Waar? Grondgebied Ninove
> Wie? Ninofmedia
17 mei tot en met 5 juli
Cursus: Haal meer uit het
leven!
> Wat? Cursus voor iedereen die
meer uit het leven wil halen,
en voor mensen met specifieke
psychische klachten. Wekelijks
op woensdag.
> Waar? Relatiecentrum D’Oase,
Kerkplein 28, Ninove
> Uur? Van 19.30 uur tot 21.30 uur
> Wie? Act-Academie
19 tot en met 28 mei
Tentoonstelling schilderijen
> Wat? Tentoonstelling met
abstracte werken in acryl van
Anne Neuckermans.
> Waar? Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Uur? Zo van 10 tot 18 uur, di,
do, vrij, za van 11 tot 18 uur
> Wie? Anne Neuckermans

13 mei
WildFest - glam/sleaze/
hard rock festival

19 mei
De erfenis van
Frans De Troyer

> Wat? Een nieuw muziekfestival
dat zich richt naar liefhebbers
van melodieuze rock, hard
rock, glam en sleaze.
> Waar? Jeugdcentrum De Kuip,
Ninove
> Uur? 16 uur
> Wie? WildFest

> Wat? Lezing over geboren
Ninovieter Frans De Troyer,
grondlegger van de internationale thematische filatelie.
> Waar? Vergaderzaal boven
‘t Zwemkaffee, Parklaan, Ninove
> Uur? 20 uur
> Wie? Postzegelkring Ninove
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21 mei
Bloemen-, tuin- en
biomarkt

Ninove

21 mei
Paint@Home Streetrun
> Wat? Jogging door Ninove
centrum
> Waar? Stadscentrum. Start en
aankomst aan de atletiekpiste
Ninove.
> Uur? Van 14.15 uur tot 17 uur
> Wie? Vita atletiekclub vzw
21 mei
Smakelijke fietstocht
> Wat? Fietstocht (35 km)
gecombineerd met proeven, genieten en ontdekken.
Inschrijven verplicht.
> Waar? Ninove en omstreken.
Vrije start aan Café Uilenspiegel, Plekkerstraat 2, Aspelare.
> Uur? Vrije start tussen 13 uur
en 14 uur
> Wie? Dienst toerisme
26 mei
Dag van de buren
> Wat? Nodig je buren uit voor
een babbel, een hapje en
drankje. Zie p. 17
27 mei
Familiedag t.v.v. Kom op
tegen Kanker
> Wat? Optredens van Vlaamse
artiesten, demonstraties van
brandweer en politie, leuke
kinderanimatie en een buffet.
> Waar? Site van De Watergroep, Nederwijk 263, Ninove
> Uur? Van 11 uur tot 00.30 uur
> Wie? De Watergroep
28 mei
1.000 km Kom op Tegen
Kanker - Ninove middagstad
> Wat? Evenementendorp
aan de Centrumlaan.
Vorming van de langste
erehaag tijdens
aankomst en
Meer

fo

> Wat? Een film van Guillermo
del Toro over een meisje dat
in het fascistische Spanje van
1944 verstrikt raakt in haar
eigen fantasiewereld.
> Waar? Cinema Central, Lavendelstraat, Ninove
> Uur? 20 uur (inleiding 19.45 uur)
> Wie? Filmclub NinoFilm

13 mei
Herdenkingsplechtigheid
einde WO II

in

9 mei
Film ‘Pan’s Labyrinth’
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vertrek van de renners (tussen
12 en 14 uur). Breng je eigen
leuke koffietas en bordje mee
en schuif mee aan tafel voor
een stuk taart en een tas koffie
aan de ‘Grootste Kaffeeklasj’
. e
inov
N
> Waar? Centrumlaan,
Ninove
n
i
> Uur? Van 11 uur tot 18 uur
> Wie? Dienst sociale zaken
28 mei
Onthaalmoment
nieuwe inwoners
> Wat? Onthaalmoment voor
nieuwe inwoners (sinds mei
2016) met ontbijt in Klateringen, een begeleide stadswandeling en deelname aan de langste
erehaag n.a.v. 1.000 km Kom op
tegen Kanker op de Centrumlaan. Inschrijven verplicht.
> Waar? WZC Klateringen,
Centrumlaan, Ninove
> Uur? Van 9 uur (ontbijt) tot 12 uur
> Wie? Dienst communicatie
31 mei
Grote Nationale
Voorleesdag rond
Kinderrechten
> Wat? Gratis voorleesmoment
voor kinderen van 6 tot 12 jaar
over de rechten van het kind
> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 14.30 uur
> Wie? Bib
1 juni
Seniorennamiddag
> Wat? Seniorennamiddag met
bewegingsinitiatie en muziekoptreden van Nicky Jones
> Waar? Trefcentrum De Linde,
Gemeentehuisstraat, Meerbeke
> Uur? Van 14 uur tot 17.30 uur
> Wie? Dienst sociale zaken
UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be
054 31 32 86
dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

HERDENKINGSPLECHTIGHEID EINDE WO 1940-1945
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et stadsbestuur, Het verbond van
Ninoofse Oudstrijders, Weerstanders en Politieke Gevangenen, Krijgsgevangenen, Werkweigeraars en Weggevoerden,
Strijdersbond 1940-1945, Het Onafhankelijkheidsfront, Belgisch Partizanenleger en Patriottische Milities,
nodigen je uit tot het bijwonen van de herdenkingsplechtigheid op zaterdag 13 mei.

Meer

Programma
> 17.00 uur: verzamelen aan het stadhuis,
Centrumlaan
> 17.30 uur: hulde op de begraafplaats op de
Denderhoutembaan
> 18.00 uur: bloemenhulde aan het herdenkingsmonument van Fernand Taverne
> 18.15 uur: bloemenhulde aan het monument op het Kerkplein

> 18.30 uur: eucharistieviering in de
O.-L.-V.-Hemelvaartkerk, Ninove
> 19.45 uur: officiële ontvangst in
het oud stadhuis
Er is een bus beschikbaar.
Gelieve je woning te bevlaggen.

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 88

Van jong naar

Wachtdiensten

(g
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ud
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50 jaar huwelijk

60 jaar huwelijk

Willy Van Vreckem,
geboren op 7 december 1941,
met Anny Fouriau,
geboren op 31 maart 1945.
Gehuwd op 9 mei 1967.
Wonend in Denderwindeke.

Oscar Haegeman,
geboren op 3 oktober 1933,
met Suzanne Haesaert,
geboren op 9 december 1933.
Gehuwd op 16 mei 1957.
Wonend in Aspelare.
Florent De Nauw,
geboren op 21 januari 1934,
met Adriana Ooghe,
geboren op 5 oktober 1936.
Gehuwd op 31 mei 1957.
Wonend in Ninove.

Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000

(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur (zowel tijdens de
week als in het weekend) is voor iedereen raadpleegbaar op de
wachtkaarten bij de individuele apotheken, via www.apotheek.
be of via het nr. 0903 99 000.
De apotheek met nachtwacht, tussen 22 uur en 9 uur, wordt
niet geafficheerd. Om die te kennen, moet je bellen naar het
nummer 0903 99 000.
Je wordt dan rechtstreeks verbonden met een telefonist. Zodra
je je locatie doorgeeft, zal de operator je naar de dichtstbijzijnde
apotheek doorverwijzen.

Tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer: 			
> zaterdag, zondag en feestdagen

0903 39 969
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

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:

Amplifon blijft innoveren!
Kom ons nieuwe herlaadbare hoortoestel
gratis en vrijblijvend testen*.
Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas

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.

Biezenstraat 5, 9400 Ninove
(aan het Medisch Centrum)

054 50 35 05
ingrid.lucas@amplifon.com

AMP-3347 ad Ninove 92x132.indd 1
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LAAT JE NET ALS
JESSICA, ELISE,
SARA & SOPHIE

VERWENNEN!

MOEDERDAG
WEDSTRĲD

VAN 18 APRIL T.E.M. 5 MEI

WIN EEN

MAKE-OVER
meer info op www.niniashoppingcenter.be

De juiste kijk op uw vloer...

... IN KERAMISCHE TEGELS
MET VOLGENDE VOORDELEN:
kleurvast
duurzaam
vorstbestendig
onderhoudsvriendelijk
(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde

Ruim- & ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN

bvba

Philippe - Danny

Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

• 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- & benzineafscheiders, 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
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Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

reglement ter plaatse
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TEGELS KOOP JE BIJ VERONOVE
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