
Informatieblad van 
het stadsbestuur Ninove

jaargang 42

april 2019Ninove In
fo

4

Voorjaarspracht in het Neigembos
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Erfgoeddag: langs stoelen, instrumenten en honing
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•  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, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Geurdetectie
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> 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
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25
> dienst toerisme  054 31 32 85
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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

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

Twitter - @stadNinove
Facebook - www.facebook.com/stadninove

 Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief 

via www.ninove.be

STADHUIS NINOVE

* 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.

ZITTING GEMEENTE- EN 
OCMW-RAAD

OCMW-raad op 24 april, 19.30 uur in het stadhuis*
Gemeenteraad op 25 april, 19.30 uur in het stadhuis
* Onder voorbehoud van een afzonderlijke OCMW-raad.

COMMISSIES

De data en uurregeling van de gemeenteraadscommissies 
lees je op www.ninove.be

EXTRA'S

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 21 april (Pasen) 
en 22 april (Paasmaandag).

De administratieve stadsdiensten zijn op Witte
Donderdag 18 april uitzonderlijk open van 13.30 uur
tot 16.30 uur. 

Het archief is gesloten op 1, 4 en 23 april.
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Victor aan een vleugelpiano in de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Dertien Ninoofse cafés 
ontvangen op vrijdag 26 april 
een lokale held. Op de affiche 
vind je onder meer hard-
rock, techno en het betere 
Nederlandstalige werk. Aan 
muzikale variatie dus geen 
gebrek.

In ’t Café (Graanmarkt) kan je kennisma-
ken met De Ark Van Noë, het eenmans-
project van de 21-jarige Victor Schollaert 
uit Pollare.

De naam ‘De Ark Van Noë’ doet 
vermoeden dat je Nederlandstalig 
werk brengt?
Victor: “Ik maak en breng Nederlands-
talige kleinkunst. Ik ben daar een viertal 
jaar terug mee begonnen, toen ik in m’n 
laatste jaar aan het Sint-Aloysiuscollege 
zat. De school vroeg of er leerlingen wa-
ren die op de proclamatie iets naar voor 
wilden brengen, in cc De Plomblom. 
Ik heb die gelegenheid aangegrepen 
om een eerste nummer te schrijven. En 
intussen staat de teller op twaalf.” (lacht)

Waar haal je je inspiratie?
Victor: “Voor m’n teksten vind ik inspira-
tie in het dagelijkse leven. Heel wat 21-ja-
rigen zullen zich dan ook herkennen in 
m’n muziek. Het is de leeftijd waarop we 
soms afscheid moeten nemen van 
een grootouder, de liefde die de 
kop opsteekt, afstuderen en verder 
studeren en wat daarmee gepaard 
gaat … Omdat ik graag muziek 
maak over thema’s die dicht bij 
mij staan, is het schrijven wel heel 
emotioneel. Maar op het podium 
probeer ik meer afstand te nemen, zodat 
niet ik, maar de muziek en tekst centraal 
komen te staan.”

Wie zijn je muzikale voorbeelden?
Victor: “Mijn ouders zijn grote klein-
kunstliefhebbers. Ik ben dus opgegroeid 
met Boudewijn de Groot en Reinhard 
Mey, zeg maar. Van toen ik kind was, 
vond ik het fantastisch dat ik die muziek 

begreep en mee kon zingen. In het Engels zit 
je maar wat mee te brabbelen, maar klein-
kunst ging veel verder dan dat. En de liefde 
voor die muziek is blijven hangen.”

Wil je dat muziek een hobby blijft, of 
mag het meer zijn dan dat?
Victor: “Ik studeer Rechten in Gent, dus 
daar ligt op dit moment natuurlijk m’n 
focus. Maar mocht ik de kans krijgen om 
voor mijn passie te gaan, en voltijds muziek 

te maken, dan twijfel ik geen 
seconde. Vorig jaar heb ik 
trouwens een eerste demo op-
genomen in een muziekstudio. 
Dat cd’tje heb ik wat verspreid 
en het is zelfs tot op het 
Radio 2-programma De Lage 
Landen geraakt. Dat gaf wel een 
fijn gevoel.” (lacht)

En binnenkort de Lokale Helden. Wat 
verwacht je ervan?
Victor: “Het is al de tweede keer dat ik er-
aan deelneem. Twee jaar terug was ik er ook 
al bij. Ik wil er gewoon een fijne, sfeervolle 
avond van maken. En hopelijk weet ik de 
mensen te raken.”

“Het schrijven 
van muziek is 

heel emotioneel”

Meer info
dienst jeugd
jeugd@ninove.be
054 31 05 00

MAAK KENNIS MET ONZE LOKALE HELDEN

Wist je dat …

> de grootouders van Victor hun 
zelfgemaakte confituur de naam ‘De 
Ark van Noë’ meegaven? Noë was 
trouwens de naam van z’n opa, en 
ook Victors derde voornaam.
> Victor piano leerde spelen aan de 
Academie voor Muziek, Woord en 
Dans van Ninove? Hij volgt er nu nog 
een opleiding ‘Theatermaker’.
> je op vi.be/dearkvanno en op You-
tube twee nummers van ‘De Ark van 
Noë’ kan beluisteren?
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Lokale Helden 26 april, 
vanaf 20 uur
Een overzicht van de locaties en muzikan-
ten die je in Ninove aan het werk kan zien, 
vind je op www.ninove.be/lokale-helden. 
En het aanbod is heel divers: een 14-jarige 
dj, een stel hardrockers, De Ark van Noë 
… Kiezen maar!



Vorig jaar, begin mei, nam Ninove 
afscheid van een bijzonder man. 
Decennialang was hij zanger, schil-
der en beeldhouwer maar bovenal 
Ninovieter. Kunstenaar Rufijn De 
Decker zong over en schilderde 
'zijn' Ninove waar hij als geen 
ander mee verbonden was.

Met de Veske Voljeir en later Balladeus bezong 
hij 'Jefke Prot', 'den Belleman', 'Bockstael' -de 
reus die hij zelf maakte-, de legende van 'Den 
Denjer', de 'Stekskesmannen'… Zijn oeuvre 
stond bol van Ninoofse figuren en toestanden.

Concert

In oktober 2016 zou de VVV-Ninove vzw 
een Café Chantant organiseren met Rufijn 
en zijn muziek. Kort ervoor echter kwam het 
slechte nieuws dat Rufijn in het ziekenhuis was 
opgenomen. Hijzelf hoopte dat hij -na een 
dringende ingrijpende operatie- toch op het 
podium zou staan, tussen zijn muzikanten, al 
was het maar voor een paar liedjes. Het heeft 
niet mogen zijn, Rufijns gezondheid liet het 
niet toe om mee op te treden.

Op 2 mei 2018 viel het doek voor Rufijn. Nu, 
één jaar na zijn overlijden, zullen zijn liedjes 
weer klinken in Ninove. In een hommage-
concert brengt een schare aan muzikanten, 
die met Rufijn speelde, hulde aan deze 
Ninoofse bard. De avond wordt doorspekt 
met verrassende gastoptredens, er kan worden 

DAG VAN DE 
BUREN 
Vrijdag 24 mei is het Dag van de Buren. Hét 
moment om een gezellige bijeenkomst te 
organiseren met je buren. Nodig hen die 
dag uit voor een drankje of hapje, een bbq, 
een picknick … én een leuke babbel! Ideaal 
om te genieten van het lenteweer in ver-
trouwd gezelschap of met nieuwe buren.

Wil je deelnemen met je straat of wijk? Laat 
dit dan vóór 5 mei weten aan de dienst 
communicatie en haal het gratis publici-
teitsmateriaal (affiches, uitnodigingen, krijt-
jes) af in het oud stadhuis (Oudstrijders-
plein 6). De stad voorziet ook een kleine 
financiële tussenkomst voor de onthaal- en 

receptiekosten.

Dag van de buren wordt groen
Met de lancering van de campagne #Be-
Biodiversity wil de federale overheid o.a. 
burgers-consumenten informatie, advies, 
tips en middelen bieden om biodiversiteits-
vriendelijke producten en producenten te 
kiezen. Dag van de Buren werkt hier graag 
aan mee. Want samen moeten we zorg 
dragen voor ons milieu, onze buurten en 
onze buren. Check de facebookpagina van 
Dag van de Buren voor tips en tricks en 
breng tijdens de Dag van de Buren al een 
paar tips in de praktijk! 

Haal je herbruikbare bekers bij de 
stad
Ook de stad wil helpen. Zo weten we 
allemaal dat plasticvervuiling een groot 
probleem is. Probeer jij je steentje bij te 

dragen tijdens Dag van de Buren? Koop zo 
weinig mogelijk wegwerpmateriaal zoals 
plastic bestek, borden of bekertjes, maar 
gebruik gewoon bestek of borden en een 
glas. Of haal gratis herbruikbare drinkbekers 
af bij de uitleendienst van de stad en breng 
ze netjes afgewassen terug. Zo bespaar je 
niet alleen geld, maar zorg je mee voor het 
milieu.

HOMMAGE AAN RUFIJN

meegezongen, foto’s en filmmateriaal zullen 
nooit veraf zijn, er wordt gepraat met mensen 
die met Rufijn een nauwe band hadden … 
Kortom, het wordt een gezongen biografie die 
hulde wil brengen aan een Ninoofs kunstenaar 
die voor altijd voort zal blijven leven in zijn 
muziek. Artiesten sterven immers nooit! 

> woensdag 8 mei, 20 uur, cc De Plomblom
> toegang: 12 euro, kaarten via cc De Plom-
blom (www.ccdeplomblom.org, 054 34 10 01)

Wandeling

Rufijn De Decker wordt ook herdacht met 
een wandeling op zondag 19 mei. Deze 
herdenkingswandeling neemt je mee naar een 
greep uit de héél vele plekken in Ninove die 
gelinkt zijn aan zijn werk en oeuvre, inclusief 
een bezoek aan zijn atelier. Uiteraard zal ook 
zijn muziek nooit veraf zijn. 

> zondag 19 mei, 14 uur, Hospitaalkapel 
(Burchtstraat 44, Ninove)
> gratis, vooraf inschrijven

Tentoonstelling met schilderijen, tekeningen, aquarellen, affiches, liedplakkaten, 
cartoons … van Rufijn
> Zaterdag 4 mei t/m zondag 26 mei
> In het huis waar Rufijn woonde: Fernand Tavernestraat 23, Ninove
> Open telkens op zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 19 uur

Meer info
dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25
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info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85Meer
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OPROEP: KLEUR JOUW WIJK OP 
AUTOVRIJE ZONDAG

22 september is het autovrije zondag, en ook Ninove doet weer mee. 
We willen de binnenstad dit jaar nòg bruisender maken en leggen 
hiervoor het initiatief bij de inwoners van Ninove centrum! Stel, je straat 
is helemaal verkeersvrij, enkel niet-gemotoriseerde voertuigen razen hier 
en daar eens voorbij. Welke activiteit zou jij dan graag zien gebeuren? 
Ga eens langs bij je buren en zet samen een initiatief op poten. Dit kan 
van alles zijn, hier vind je alvast wat inspiratie:

• Organiseer een concertje op iemands balkon
• Ga aan het naaien en zet een modeshow op poten met zelf-

gemaakte creaties, de kinderen van de straat staan sowieso te 
popelen om als model te kunnen defileren

• Bollen, petanquen, bikkelen … en nog zoveel andere leuke volks-
spelen maken van je buurt een 'old school' speelparadijs

• Kleur gewoon letterlijk je straat en maak à la Katrien Vanderlinden 
een gezamenlijke krijttekening

• Organiseer een voetbaltornooitje, of een zeepkistenrace, of 
waarom geen paintballevent?

• 
Kortom: je kan out of the box denken of het gewoon simpel houden. 
De stad voorziet zowel logistieke als financiële steun. Ga dus snel eens 
bellen bij de buren en stuur jouw initiatief door naar cultuur@ninove.be.

Meer info
dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86 

BUITENSPEELDAG 

Op woensdag 24 april gaat de tv uit, laten we de tablet links liggen, spe-
len we geen gezelschapsspel of lezen geen boek op onze kamer. Neen,
we gaan buitenspelen!
 
Na het succes van de voorbije jaren op en rond de atletiekpiste van 
Ninove trekken de jeugd- en sportdienst terug naar deze locatie. Er zijn 
heel wat activiteiten voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Er is een aparte 
danszone, je kan verschillende sporten beoefenen, meespelen met de 
mobiele speelpleinwerking en meedoen aan challenges. Er is opnieuw 
een apart kleuterdorp voor kleintjes vanaf 3 jaar, die welkom zijn onder 
begeleiding.
 

Praktisch
• kinderen tussen 6 en 12 jaar (kleuterdorp vanaf 3 jaar)
• op en rond de atletiekpiste (ingang via jaagpad)
• 13.30 uur - 16.30 uur
• gratis
 
Ook Speelodroom zal er zijn
Speelotheek Speelodroom zakt af naar de atletiekpiste tijdens 
Buitenspeeldag. Je kan er samen met medewerkers en vrijwilligers van 
de speelotheek de leukste buitenspellen uit het aanbod van
Speelodroom ontdekken.

OPROEP PRIJS TOERISME 2019

Welke organisatie, publicatie, evenement, vereniging, persoon … 
bracht Ninove in 2018 op een of andere manier in het middel-
punt van de belangstelling? De winnaar ontvangt een oorkonde 
met daar bovenop 500 euro! Sleep deze onderscheiding zelf in 
de wacht of nomineer een medemens, een gebeurtenis, een 
initiatief …

Vorig jaar ging de Prijs Toerisme naar Jo Bracke, bezieler van de 
Ninoofse molens en molenaar in hart en nieren. Alle andere 
winnaars vind je terug op www.ninove.be.

Inschrijven?
Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier dat je kan 
downloaden op www.ninove.be (‘inschrijvingsformulier VVV 
Prijs Toerisme’ ingeven in de zoekbalk) of afhalen bij de dienst 
toerisme vanaf maandag 1 april (Hospitaalkapel, Burchtstraat 
44). Bezorg ten laatste op dinsdag 30 april een gemotiveerde 
en gedocumenteerde kandidatuur aan het secretariaat van de 
VVV-Ninove (Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, Ninove).

info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85Meer

Meer info
jeugddienst
jeugd@ninove.be
054 31 05 00 Meer info

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97



VOORJAARSPRACHT IN HET NEIGEMBOS
De foto’s van het blauwe Hallerbos 
gaan via Facebook en Instagram elk 
voorjaar de wereld rond. Maar wist je 
dat je in Ninove dezelfde pracht kan 
ervaren? Boswachter Mieke D'Hondt 
neemt ons mee voor een wandeling in 
het Neigembos.

Welke plant geeft het bos in het voorjaar 
nu precies z’n typische blauwe kleur?
Mieke: “Dat is de wilde hyacint. Half april veert 
ze recht uit het groen, al kan dat ook wat 
vroeger of later zijn, naargelang de tempera-
tuur. Zoals andere voorjaarsbloeiers, heeft 
de hyacint rechtstreeks daglicht nodig om 
te bloeien, en in die periode 
hebben de bomen nog weinig 
bladeren. In het Neigembos 
bloeit op dat moment ook 
de witte bosanemoon. De combinatie van die 
twee zorgt voor een prachtig blauw-wit tapijt.”

Zijn deze voorjaarskleuren uniek voor het 
Hallerbos en het Neigembos?
Mieke: “Niet echt. De wilde hyacint en de 
bosanemoon komen in Oost- en West-Vlaan-
deren wel vaker voor, maar in het Neigembos 
komen ze heel goed tot hun recht. Het reliëf 
hier is heel spectaculair en doordat het geen 
groot bos is, heb je heel veel schoonheid op 
een kleine oppervlakte. Het bos heeft wel één 
nadeel: de parkeerruimte is nogal beperkt. 

Daarom zou ik wandelaars en fietsers willen 
aanraden om met de fiets of te voet naar het 
bos te komen. Of je parkeert de wagen wat 
verder, in Meerbeke of Neigem. Daar start 
trouwens een trage wegenwandeling die door 
het bos loopt.”

Het voorjaar moet een bijzonder seizoen 
zijn voor een boswachter.
Mieke: “De bossen liggen er dan inderdaad 
prachtig bij, maar jammer genoeg heb ik 
niet de tijd om er dagelijks van te genieten. 
(lacht) Ik ben boswachter voor een regio waar 
ook het Raspaillebos in Geraardsbergen en 
het Brakelbos onder vallen, plus een stukje 

Vlaams-Brabant. Voor dit hele 
gebied verzorg ik ook de adminis-
tratie en woon ik vergaderingen 
bij. Heel boeiend allemaal, maar 

het vraagt een goede planning. Wandelen 
doe ik dus vaak in m’n vrije tijd, tijdens het 
weekend.”

Wandelen in het Neigembos

Waarom niet eens de Kasteelwandeling 
doen? De tocht is ongeveer 6 km en 
leidt je door het Neigembos en langs het 
kasteel van Neigem. Je kan de route ook 
inkorten. Meer info over de Kasteelwan-
deling, de trage wegenwandeling die 
door Neigem loopt, vind je via www.
ninove.be/trage-wegen. 

“De wilde hyacint en de bosanemoon komen wel vaker voor, maar in het Neigembos komen ze heel goed tot hun recht”, zegt boswachter Mieke D'Hondt.

Draag zorg voor de hyacint

De wilde hyacint: één klein wondermooi kwets-
baar bloempje dat bloeit van april tot mei. Als ze 
met velen zijn, kunnen ze een bos omtoveren tot 
een magisch paars tapijt. Het 'hyacintenfestival' 
zorgt elk voorjaar voor een grote volkstoeloop 
en gezellige drukte. Deze stroom aan bezoekers 
moeten we in goede banen leiden, want wilde 
hyacinten zijn heel kwetsbaar. 

Moedig de hyacinten aan en …

> blijf op de paden, ook als je foto’s neemt
> hou je viervoeter aan de leiband
> pluk geen bloemen.

Geniet, maar met respect voor de natuur!

Breng je een bezoekje aan het Neigembos, hou er 
dan rekening mee dat de parkeercapaciteit beperkt 
is. Kom dus best te voet of met de fiets. Toch liever 
met de wagen, zorg er dan voor dat je reglemen-
tair geparkeerd staat.

Meer info over het Neigembos en de hyacinten 
lees je op:
www.natuurenbos.be/hyacintenfestival 
www.natuurenbos.be/neigembos 

 “Het reliëf hier is 
heel spectaculair”

Meer info dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67
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sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
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KINDERKANSEN! ZET JE RECHTEN 
OP EEN RIJTJE

Korting tweede kind in de opvang 

Gaat je kind naar een kinderopvang met inkomenstarief (waar je 
betaalt volgens je inkomen), dan krijg je een korting van 3,29 euro
per dag voor je eerste kind zodra je tweede kind geboren wordt. Je 
krijgt deze korting ook voor alle volgende kinderen. Alle kinderen tot 
12 jaar worden meegeteld. Je vraagt hiervoor een nieuw ‘attest inko-
menstarief’ aan via mijn.kindengezin.be zodra je tweede kind geboren 
wordt, en bezorgt het aan de opvang.  

Opgelet! De kinderen moeten wel financieel ten laste staan van jou, 
zelfs al zijn ze op een ander adres gedomicilieerd in het kader van 
co-ouderschap. 

Ben je zwanger of heb je 
kinderen tussen 0 en 3 jaar 
en wil je graag weten waar 
je gezin nog allemaal recht 
op heeft? Neem contact op 
met Sofie (0472 94 61 93) of 
Tessa (0472 94 63 06) van het 
project KinderKansen!, een 
project van het Sociaal Huis 
Ninove, of stuur een mailtje 
naar info@kinderkansen.be. 

ZITDAG GROEIPAKKET

Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een groei-
pakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (vroegere kinderbijslag) en 
andere financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind.

Maar wat verandert er nu allemaal voor jou? Hoe vraag je het groeipak-
ket aan? Hoe kan je berekenen waar je recht op hebt? Bij wie kan je 
terecht voor al je vragen? FONS, de Vlaamse uitbetaler van het Groei-
pakket, houdt vanaf 11 maart twee keer per maand zitdag rond het 
Groeipakket:
 

> elke 2e maandag van de maand van 9 uur tot 12 uur in het consultatie-
bureau van Kind en Gezin, Aalstersesteenweg 39B,  Ninove. 
> elke 4e donderdag van de maand van 16 uur tot 19 uur bij Huis van 
het Kind, Bevrijdingslaan 7,  Ninove (gelijkvloers, 1e bureel links).

PAASKNUTSELEN IN SPEELODROOM

Speelodroom is de speelotheek in de Bevrijdingslaan, vlakbij ’t Oeverstekske. Op 
woensdag kan je er tussen 11 uur en 17 uur speelgoed lenen. Regelmatig vinden er 
ook activiteiten plaats voor kinderen én hun ouders. Woensdag 10 april kan je er 
samen met je kind van 14 uur tot 16 uur knutselen rond het thema Pasen. 
Deze activiteit is gratis, wel graag vooraf inschrijven. De aanwezigheid van een 
ouder tijdens de activiteit is verplicht.

Hou zeker de Facebookpagina 'Huis van het Kind Ninove' in de gaten voor meer 
activiteiten voor kinderen in Ninove. 

Meer info
Huis van het Kind
huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
0477 98 15 45

Meer info
• Huis van het Kind, project Kinderkansen!
info@kinderkansen.be
0472 94 61 93
0472 94 63 06

info
Speelodroom
speelodroom@sociaalhuisninove.be
0474 49 00 23Meer

• Kind en gezin
078 15 01 00
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OP ZOEK NAAR DJ-TALENT, 
LAAT JIJ NINOVE DANSEN OP DE 
VLAAMSE FEESTDAG?

Op onze Vlaamse feestdag willen we Ninove aan het 
dansen krijgen tijdens een heuse dj-battle. Het opzet 
is simpel: van 22 uur tot 24 uur krijgt elke kandidaat-
dj 20 à 30 minuten de tijd om het volk te vermaken 
met alleen maar Vlaamse lieden en liederen. Kan 
jij de mooiste Vlaamse muziek aan elkaar rijgen en 
tegelijk Ninove aan het dansen krijgen? Schrijf je dan 
in voor deze wedstrijd via cultuur@ninove.be.

JOUW ACTIVITEIT IN HET NINOOFS 
ZOMER(S) ZAKBOEKJE? 

Eind mei valt het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje in de brievenbus. In 
het Zakboekje vind je alle zomerse activiteiten tijdens de maanden 
juni tot september. Wil jij ook jouw activiteit in het Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje 2019, geef dan ten laatste op 12 april de gegevens in via 
UiT in Ninove op www.ninove.be (startpagina onderaan > ‘geef zelf je 
activiteit in’).
Zo komt je activiteit niet alleen 
in het Ninoofs Zomer(s) Zak-
boekje maar ook op de website 
van de stad én op
 www.uitinvlaanderen.be.

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

Meer info
dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

11 dagen lang de Vlaamse feestdag!

Dit jaar begint Vlaanderen feest! met een openingsweekend 
van vrijdag 28 tot en met zondag 30 juni en loopt verder 
doorheen de Vlaamse feestweek van donderdag 4 tot en met 
donderdag 11 juli.

Ook dit jaar nodigt Vlaanderen feest! je uit om een evene-
ment te organiseren in deze periode. Wil je als plaatselijke 
vereniging, buurtcomité of bewonersgroepering een lokaal 
initiatief op touw zetten, dan kan je, mits inachtneming van 
de voorwaarden, genieten van een feestcheque tot 175 euro.

Alle info en de online formulieren om je kandidaat te stellen 
voor een tussenkomst vind je op www.vlaanderenfeest.eu. 

EEN EVENEMENT ORGANISEREN 
DEZE ZOMER? 

Organiseer je deze zomer een evenement (straatfeest, 
rommelmarkt, plaatsen van een tent op openbaar domein, 
muziekoptreden ...), hou er dan rekening mee dat je 3 maand 
op voorhand een aanvraag moet indienen bij de dienst evene-
menten (oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, Ninove).
Zo kunnen tijdig afspraken gemaakt worden rond veilig-
heid en kunnen de nodige vergunningen en toestemmingen 
gevraagd worden. De goedkeuring voor de organisatie van het 
evenement gebeurt door het college van burgemeester en 
schepenen.
Het aanvraagformulier vind je op www.ninove.be.

Meer info
dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86 
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‘BEZET NINOVE’: 
HERBELEEF DE EXPO OP 
MADE IN DENDERLAND

De tentoonstelling ‘Bezet Ninove‘ gaf aan de 
hand van foto’s en verhalen een indrukwek-
kend en confronterend beeld van Ninove en 
zijn deelgemeenten tijdens de Eerste Wereld-
oorlog. De tentoonstelling, een initiatief van 
de erfgoedraad, het stadsarchief en de dienst 
cultuur, vond plaats van 20 oktober tot 11 

november 2018 in buurthuis Berdam. Ze was 
de blikvanger van een hele reeks initiatieven 
waarmee de stad en de erfgoedraad de Groote 
Oorlog herdachten. ‘Bezet Ninove’ lokte meer 
dan 1.200 bezoekers en oogstte heel wat lof. 

De tentoonstelling kreeg een tweede leven op 
het internet. Dankzij Erfgoedcel Denderland 
kan je 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 ‘Bezet 
Ninove’ virtueel bezoeken en herbeleven. Je 
vindt de webexpositie op www.madeinden-
derland.be

'VAN REUZEN, ROVERS 
EN KLEINE MUISJES'

Volksvertellingen tussen Dender en 
Schelde

Acht vertellers. Acht verhalen. Doe daar nog 
een muzikaal intermezzo bij, en de cocktail 
voor een gezellige avond is compleet. In ‘Van 
reuzen, rovers en kleine muisjes’ brengen 

Nancy Breynaert, Jacques De Kegel, Walter 
Evenepoel, Olav Heirman, Jos Tilley, Lucrèce 
Van Holder, Robert Van Impe en Eriek Ver-
beecke een verhaal uit de folklore van hun 
dorp of streek. Virtuoos Luc Ooghe zorgt voor 
een muzikale noot.

Praktisch
> Gratis!
> Culture Pub, Graanmarkt 12, Ninove
> Donderdag 25 april om 19.30 uur

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

CINECLUB LUCIFER 
EN DE WRAAK VAN 
PASTERNAK 

Film ‘Relatos Salvajes’ van 
Damián Szifrón
Hoe klein kan de wereld zijn: tijdens 
een vlucht naar Madrid bekennen 
alle passagiers dat ze de componist 
Pasternak kennen én zijn leven en car-
rière hebben gedwarsboomd. Waarop 
die Pasternak zich spectaculair zal 
wreken. Ook andere personages halen 
de ene rotstreek na de andere uit om 
gerechtigheid te laten geschieden, niet 
altijd met de gewenste gevolgen.

Praktisch
> dinsdag 2 april, 20 uur 
(inleiding om 19.45 uur), 
> cc De Plomblom
> 6 euro (jongeren 4 euro)
> UiTPAS-activiteit 

Info? 
cultuur@ninove.be of 
cineclublucifer@gmail.com

DANSKETTING

27 april is het Dag van de Dans. Ook Ninove danst die dag en maakt 
één lange feest- en dansketting. Voor dansers en niet-dansers , voor 
durvers en dromers, voor jonge scouts en oude kaarters, voor mensen 
met en zonder beperkingen, kortom: voor iedereen die houdt van 
dans.

Sta jij ook te springen  om mee te dansen? Dan kan je je nog inschrij-
ven voor een voorbereidende workshop waarin je alle dansers in spe 
ontmoet en de dans naar je hand zet. De workshop vindt plaats op 
donderdag 25 april van 17.30 uur tot 19.30 uur in de balletzaal van de 
Academie voor Muziek, Woord en Dans, Parklaan 13. 
Schrijf je hiervoor in via cultuur@ninove.be.

Het moment suprême: de Dag van de Dans

Met veel enthousiasme gaat op 27 april de Dansketting van start 
op de Bloemenwals van de gerenommeerde choreograaf Sidi Larbi 
Cherkaoui. Hij maakte een hedendaagse interpretatie van één van de 
bekendste scènes uit het iconische ballet De Notenkraker. Cherkaoui 
gebruikt traditionele walspassen als basis, met voeten die lijken te 
glijden over de vloer, en versmelt dit met vloeiende armen die zachtjes 
verweven en ontrafelen, en handpalmen die openbloeien als bloemen.

Zelf niet zo een danser, maar wel enorm benieuwd naar het resultaat? 
De Dansketting vertrekt om 14 uur aan de academie MWD Ninove en 
eindigt aan het oud stadhuis, kom gerust een kijkje nemen!

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87



TE
 GA

ST DE PLOMBLOM
DI 02.04.2019

RELATOS SALVAJES
(DAMIÁN SZIFRÓN)
CINECLUB LUCIFER

ZA 06.04.2019
ELS DE SCHEPPER

HEEFT BESLIST ER NOG GEEN
EIND AAN TE MAKEN

JEROEN EVENTS
WWW.JEROENEVENTS.BE

0486 99 61 56 

ZO 07.04.2019
PIET PIRAAT
STUDIO 100

WWW.STUDIO100.BE

VR 19.04.2019
MUSICAL

MUSICAL STUDIO NINOVE
0479 34 20 25

ZA 27.04.2019
 LENTECONCERT

KEVA
0475 37 71 29

DI 09.04.2019 FAMILIEFILM: MINUSCULE (6+) 

WO 10.04.2019 3 KORTFILMS: SI-G, 
  MERNA IN DE SPOTLIGHT &   
  ROCK’N’ ROLLERTJES (9+) 

VR 12.04.2019 FAMILIEFILM: GUS (4+)  

DI 23.04.2019 HET NIEUWSTEDELIJK 

WO 24.04.2019 FILM: PATSER (12+) 

VR 26.04.2019 LIEVE BLANCQUAERT

CC De Plomblom

APRIL
2019

PROGRAMMA



3 KORTFILMS: SI-G, (9 +)
 

MERNA IN DE SPOTLIGHT 
& ROCK’N’ ROLLERTJES 
DUUR COMPILATIE: 56 MINUTEN

Si-G 
Si-G is 13 en rapper. Ze droomt van roem maar heeft 

nooit geloofd dat ze met rappen iets zou kunnen 

bereiken. Ze deelt een klein appartement met haar 

vader en zus in Molenbeek en heeft het moeilijk op 

school. Wanneer de Brusselse rapper Omar-G samen 

met haar een nummer wil maken, komt haar droom 

onverwacht dichtbij.

Regie: Frederike Migom – België – 2017

MERNA IN DE SPOTLIGHT
De 11-jarige Merna, die moest vluchten uit Irak, is 

sinds haar deelname aan The Voice Kids een nationale 

beroemdheid in haar gastland Libanon.

Regie: Mirjam Marks – Nederland – 2016

ROCK’N’ROLLERTJES
Het leven van de drie vrienden Sia, Bas & Vince 

bestaat uit vinylplaten, repetitieruimtes, vintage 

hemdjes en muziek, vooral veel muziek! Maar sinds 

kort is alles anders. Sia heeft een depressie en Bas 

en Vince oefenen nu zonder hem. Een rockumentary 

over vriendschap, opgroeien en de kracht van muziek.

Regie: Daan Bol – Nederland – 2016

GUS (4 +) 

FRANKRIJK – ANIMATIE – 2015 – 
90 MINUTEN

Gus is een schuw vogeltje, alles 

behalve een durver. Maar grote dromen 

heeft hij wel. Dan breekt het moment 

van de grote vogeltrek aan. Darius, 

die de zwerm al jaren aanvoert op hun 

lange reis naar het zuiden, krijgt een 

ongeluk. Al z’n geheime kennis over 

de route moet hij toevertrouwen aan 

een opvolger. En dat wordt… Gus! Die 

wil graag de wijde wereld ontdekken, 

maar is hij klaar voor zo’n belangrijke 

opdracht?

Regie: Christian De Vita
Nederlands gesproken

PROGRAMMA

DI 09.04
14.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP:  € 5,00

MINUSCULE (5+) 

FRANKRIJK – ANIMATIE – 2013 – 83 MINUTEN

Ergens op een rustige open plek vormen de haastig achtergelaten 

spullen van een picknick de inzet van een oorlog tussen twee 

rivaliserende bendes mieren. In het midden van dit strijdgewoel zal een 

jong lieveheersbeestje vriendschap sluiten met een zwarte mier en hem 

helpen zijn mierenheuvel te beschermen tegen de verschrikkelijke rode 

mierenkrijgers. Een groot avontuur op microniveau...

Dit is hoogst originele kindercinema! De magnifiek geanimeerde 

insecten zijn te zien in een echt natuurdecor. De film bulkt van de 

grappige elementen, inventieve geluidseffecten en een meeslepende 

soundtrack. Deze film over klein en groot (perspectief), goed en kwaad, 

soortgenoten en erbij horen, de magische natuur én bovenal véél 

avontuur, zal door kinderen (en jezelf) zeker gesmaakt worden.

Regie: Hélène Giraud, Thomas Szabo
Acteurs: Mira Forsell, Adam Lundgren, Shebly Niavarani

VR 12.04
14.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

WO 10.04
16.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

Si-G
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VR 26.04
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

Vuur kruipt onder je huid. De eerste speelreeksen 

van deze indringende voorstelling over verlies en 

verwerking lieten niemand onberoerd. 

23 januari 1974. Er breekt brand uit op het 

college van Berkenbos, Heusden-Zolder. 

Drieëntwintig jongens in de slaapzaal van 

het internaat laten het leven. Niet enkel de 

regio, maar het hele land wordt in diepe rouw 

gedompeld.

Theatermaker Christophe Aussems interviewde 

41 jaar later overlevenden, hulpverleners en 

nabestaanden van de ramp. De afgelopen tien 

jaar bouwde Christophe een rijke expertise op in 

voorstellingen op basis van research, veldwerk 

en interviews. Die speelden vaak op bijzondere 

locaties, meestal in de gemeenschap waar de 

feiten zich afspeelden. In Vuur reconstrueert hij 

het pijnlijke verleden, en onderzoekt hij hoe deze 

traumatische gebeurtenis nog nazindert in het 

heden. Hoe geef je acuut verlies een plaats? Hoe 

bepaalt zo’n ramp je verdere leven? Hoe geef je 

Lieve Blancquaert: “Mijn werk de voorbije 

jaren was voor mij altijd een drieluik. Eén 

verhaal over de drie grote momenten uit een 

mensenleven: de geboorte, de liefde en de 

dood.  Het begin, het midden en het einde 

van het leven. De eerste twee zijn al verteld, 

maar de cirkel is pas rond wanneer ook het 

laatste deel van de trilogie aan bod kan 

komen.  

Met Birth Day heb ik gezien hoe belangrijk de 

plaats is waar je geboren wordt en opgroeit, 

met Wedding Day heb ik ontdekt hoe groot 

de impact van een huwelijk kan zijn, nu wil ik 

met Last Days kijken hoe we op deze planeet 

oud worden en sterven. Ik ben er rotsvast 

van overtuigd dat dit deel, meer dan ooit, 

moet verteld worden.” 

Last Days – Een ode aan het leven

 

Lieve Blancquaert: “Elke seconde sterven er 

twee mensen en voor ieder mens heeft dit 

een andere betekenis en een ander verhaal. 

Ik neem jullie met mijn beelden en verhalen 

mee doorheen verschillende culturen, 

godsdiensten en rituelen. Last Days maken 

was voor mezelf een troost. Ik hoop dit te 

kunnen doorgeven. 

Oud worden en sterven is vandaag een 

brandend actueel thema en op veel manieren 

ook een taboe. Ik wil heel graag heel oud 

worden en zonder angst kunnen sterven. Hoe 

doet de wereld dat? Op die vraag probeer ik 

antwoorden te vinden.

HET NIEUWSTEDELIJK
VUUR

LIEVE BLANCQUAERT
LAST DAYS

er betekenis aan? Hoe maak je verdriet leefbaar? 

En waar haal je hoop als net dat wat hoop gaf, 

genadeloos werd weggenomen?

Acteur Jonas Van Thielen (Ten oorlog, De leeuw 

van Vlaanderen, Groupe Diane) is een krak in 

transformeren, maar zet zijn talent in Vuur 

subtieler en dus meeslepender dan ooit in. 

Huismuzikant Bert Hornikx (HRNS, Astronaute) 

en Astronaute-frontvrouw Myrthe Luyten 

(Astronaute, Mad about Mountains) brengen live 

muziek die soms snijdt, maar des te vaker troost.

Vuur is onderdeel van het tweeluik Water & Vuur. 

De vlotramp van Godsheide was het vertrekpunt 

voor Water (Suze Milius).

Regie & tekst: Christophe Aussems
Spel: Jonas Van Thielen 
Muziek: Bert Hornikx & Myrthe Luyten
Dramaturgie: Alexander Schreuder 
Tekst & dramaturgie: Els Theunis 
Muziekdramaturgie: Adriaan Van Aken
Kostuum: Jorine van Beek 
Geluidsontwerp: Stefan De Reese 

Lichtontwerp: Kishan Singh 
Artistieke feedback: Stijn Devillé 

Met bijzondere dank aan alle geïnterviewden.

“Vuur spreekt met die langzaam insluipende 

ontroering die we lang niet hebben ervaren in 

theater.”  (Wouter Hillaert in De Standaard ****)

“Vuur leidt alle aanwezigen samen langs 

een spoor van woede en onmacht, naar een 

voorzichtige vorm van loutering. Het is een 

gedeelde ervaring om niet snel te vergeten.” 

(Evelyne Coussens in De Morgen ***1/2)

“In transformeren is hij een krak, die Van Thielen.

(…) Maar hij zet zijn talent hier subtieler en 

daardoor indrukwekkender in dan ooit.”

(Els van Steenberghe in Knack Focus ****)

DI 23.04
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 7,00

PATSER
BELGIË – ACTIE – 2018
122 MIN.

De film vertelt de waanzinnige trip van vier 

vrienden op ‘t Kiel die ervan dromen om te 

leven als echte Patsers, namelijk snel rijk 

worden en leven zoals in een videoclip of 

zoals Tony Montana in Scarface. Living the 

good live met snelle patserbakken, dikke 

villa’s, veel bling bling en... respect.

Regie: Adil El Arbi & Bilall Fallah
Acteurs: Matteo Simoni, Nora Gharib, 
Nabil Mallat, Saïd Boumazoughe, Junes 
Lazaar

WO 24.04
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

MEER INFO OVER DEZE WORKSHOPS:

W W W . C C D E P L O M B L O M . O R G

HERBRONNEN MET
MINDFULNESS  
VERANTWOORDELIJKE EDUCATIEVE
MEDEWERKER LEILA ZOHRIE
MEDEWERKER ACTIVITEIT
KRISTEL VAN MAELE 

MAAK JE EIGEN
VERZORGINGSPRODUCTEN  
VERANTWOORDELIJKE EDUCATIEVE 
MEDEWERKER YVES VAN REUSEL
MEDEWERKER ACTIVITEIT
KELLY EECKHAUT

Drie dagen gaan we aan de slag met 
oefeningen rond mindfulness: yoga, zit- en 
wandelmeditatie, lichaamsbewustwording… 
Wil je de drukte eventjes laten voor wat het 
is? En wil je ervaren wat mindfulness daarbij 
voor jou kan betekenen? Reserveer deze 
dagen helemaal voor jezelf, om intensief 
kennis te maken met mindfulness. Je krijgt 
voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling en 
achtergrondinformatie.

Zelf maken is consu-minderen
In deze workshop leert Kelly je hoe je zelf 
100% natuurlijke verzorgingsproducten kan 
maken. Je leert de basis van het zelf maken 
van producten als voedende crème, scrub, 
deodorant, lippenbalsem en tandpasta.

MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8 (Max.: 15), 
Algemeen Publiek
DATUM: 3 SESSIES: Woensdag 17/4, donderdag 
18/4 en vrijdag 19/4 telkens van 09.30 uur – 
16.00 uur
PRIJZEN: € 72.00 - Standaardprijs, € 14.00 
- Sociale prijs (Breng een yogamatje en een 
lunchpakket mee.)

MIN. AANTAL DEELNEMERS: 8 (Max.: 15), 
Algemeen Publiek
DATUM: 2 SESSIES: 2 dinsdagen op 23 en 30 
april telkens van 19.30 uur – 22.00 uur
PRIJZEN: € 37.00 - Standaardprijs, € 21.00 - 
Sociale prijs - Gelieve afsluitbare potjes mee 
te brengen. Ingrediënten zijn inbegrepen in de 
deelnameprijs.
INFO EN INSCHRIJVINGEN VORMING
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30 - e-mail vlad@vormingplus.be
www.vormingplus-vlad.be

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 vooraf 

geopend.

 Gesloten: paasmaandag 22 april 2019

ZAALVERHUUR
Contacteer Ilse Aelgoet: 054 34 10 01 -

ilse.aelgoet@ninove.be 

VRIENDENPAS!
Ook dit seizoen wordt het abonnement 

vervangen door  de vr iendenpas.  Een 

vriendenpas kost € 10,00 maar biedt je heel 

wat voordelen:

 Je krijgt een fikse korting op de ticketprijs, 

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 voorstellingen 

boeken en nadien op eigen tempo andere 

voorstellingen toevoegen. Je kan nu al 

enkele voorstellingen kiezen, 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 openingsuren van 

de balie ter plaatse of telefonisch op het 

nummer 054 34 10 01.

 Reservaties moeten binnen de 14 dagen na 

reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt 

uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
 Voor voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum: +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.

 (al deze tickets dienen vooraf gezamenlijk 

afgehaald te worden)

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.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

VO
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ROND ERATO: 
DE ZATERDAGEN 
VAN DE BIB

 IJsthee in het leescafé

Daar is de lente, daar is de zon! Dat vraagt 
dan ook om een lekker drankje. Tijdens deze Zaterdag van de 
Bib komt theesommelier Els Corrijn van Teaplanet langs voor 
een ijstheedegustatie. Els geeft een extra woordje uitleg over de 
verschillende soorten thee en het verschil tussen thee en infusie. 
Wil je zelf ijsthee maken? Els geeft handige tips en tricks om zelf 
aan de slag te gaan.

Praktisch
> zaterdag 27 april om 11 uur
> leescafé bib
> gratis, inschrijven is niet nodig!

BIBNIEUWS
NIEUW: 
DIGISESSIES IN 
DE BIB! 
De bib is meer dan een plek 
vol boeken. Naast een groot 
aanbod letters op papier, film 
en muziek, wil de bib ook een 
plek zijn om te ontmoeten, 
te leren en te ontdekken. 
Digitaal ‘mee’ zijn is vandaag 
belangrijk, maar niet altijd 
even makkelijk. Daarom zijn er 
voortaan de digisessies, korte 
sessies op zaterdag rond een 

digitaal onderwerp. 

Digisessie 1: foto's en 
documenten in de cloud
Computers zijn nooit onfeil-
baar. Had je ooit al een ge-
crashte harde schijf, dan weet 
je dat een backup maken van 
je bestanden geen overbodige 
luxe is. Cloud-technologie kan 
hiervoor een goeie oplossing 
bieden. Je slaat dan via het 
internet data op op een server 
die niet op je computer staat, 
waar je van overal toegang 
toe hebt. 

In deze sessie tonen we je de 
mogelijkheden van de cloud 
en de voor- en nadelen ervan. 
We leggen het verschil uit 
tussen Microsoft Onedrive, 
Google drive, WeTransfer en 
Dropbox. 

Praktisch
> zaterdag 13 april om 10 uur
> leescafé of bibzaal
> gratis, maar schrijf vooraf in 
via bib@ninove.be  

Meer info
bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

HUMANIST JAN STERCKE: 
LEZING OP 4 APRIL

Zeggen Desiderius Erasmus en Hiëronymus van Busleyden je 
wel wat? Wel, Meerbekenaar Jan Stercke (Joannes Fortis) was 
een vriend van hen. Stercke richtte in 1517 het ‘Drietalencollege’ 
(Latijn, Grieks, Hebreeuws) op. De studie van de drie oude talen 
is één van de belangrijkste verwezenlijkingen van het humanisme. 
Het humanisme behoort tot de kernwaarden van de Westerse 
beschaving; uit de drietalenstudie is bijvoorbeeld de idee van 
‘humaniora’ voortgekomen. Dirk Van de Perre (historicus) en 
Marcel Cock (classicus) wijdden ter gelegenheid van de 500ste 
verjaardag van het ‘Drietalencollege’ voor het eerst een originele 
studie aan het leven van Jan Stercke.

Praktisch
> donderdag 4 april om 20 uur
> zaaltje van de bib (ingang via E. De Deynstraat).
> gratis. Reserveren via bibliotheek@ninove.be of 054 32 40 04.

PHILIPS DE DIJN, 
EEN LEVEN IN KAARTEN

Tot 6 april loopt er in de bib een minitentoonstelling 
over cartograaf Philips de Dijn, ‘Philips de Dijn, een leven 
in kaarten’. Je vindt er een vijftal kaarten van het Land 
van Aalst en scans van de Philips de Dijnkaarten. Philips 
de Dijn was een zeer productief landmeter en cartograaf, 
geboren in Aspelare tussen 1585 en 1590.

VOORLEESUURTJE
LENTEKRIEBELS
Alle kindjes tussen 3 en 6 jaar zijn welkom in de jeugdbib 
om te luisteren naar mooie verhalen die de lentekriebels 
naar boven halen. Dompel je kleintjes onder in de lentesfeer 
en luister samen gezellig naar verhaaltjes in de vakantie. We 
lezen zoals altijd een halfuurtje voor om nadien een halfuur-
tje gezellig te knutselen. 

Praktisch
> woensdag 10 april om 14.30 uur
> jeugdbib
> gratis, schrijf vooraf in via bib@ninove.be 
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Onder de aanwezigen vind je een instrumen-
tenbouwer, een pottenbakker, een stoelen-
vlechter, een boekbinder … en een imker. En 
dat blijkt een van de weinige beroepsimkers 
uit ons land te zijn.

Een tiental miljoen bijen heeft hij, verspreid 
over 120 kasten. Voor Ives Van Ongeval uit 
Outer zijn bijen een passie, maar ook zijn 
beroep.

Bij een imker denken we aan de ty-
pische witte kleding, aan bijenkas-
ten en aan honing. Maar wellicht is 
het veel meer dan dat?
Ives: “Om als imker te starten, volg je toch best 
een korte opleiding. Of je verdiept je wat in 
vakliteratuur. Je moet begrijpen 
waarom bijen naar je kast 
komen, en waarom ze soms 
wegtrekken. Elke kast heeft bij-
voorbeeld één koninginnenbij, 
die wordt omringd door een 
hofstaat. Dat zijn de bijen die haar van heel 
nabij omringen, zeg maar. Als de hofstaat voelt 

dat de bijenkast in gevaar is, gaat een groot 
deel van de bijen weg uit de kast, op zoek 
naar een nieuw onderkomen. Als beginnend 
imker kan je misschien schrikken dat je plots 
een groot deel van je bijen kwijt bent, maar 
dat is een natuurlijk proces. Je blijft tenslotte 
afhankelijk van de natuur. Hoe hard je ook je 
best doet, het kan altijd dat er een zwerm ziek 
raakt of sterft. Vaak weet je waarom, door een 
virus bijvoorbeeld, maar soms ook helemaal 
niet.”

Ben jij met 120 bijenkasten een van 
de grotere imkers van de streek?
Ives: “Ik ben inderdaad een van de grotere 
én een van de weinige die het beroepsmatig 
doet. Maar in het buitenland kan je niet echt 
uitpakken met 120 bijenkasten. (lacht) In 2007 
was ik in Australië voor een bijeenkomst met 
imkers en daar spreek je met collega’s die 3 
à 4.000 kasten hebben. Maar bij ons is dat 
onmogelijk, al was het maar omdat we niet 

zoveel groen hebben. De bijen 
hebben bomen nodig in hun 
nabije omgeving, zodat ze de 
bloemen kunnen bestuiven.”

Het blijft een tweestrijd: enerzijds 
hebben we de bijen nodig, ander-

“Om als imker te starten, volg je toch best een korte opleiding”, zegt Ives Van Ongeval.

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

Op Erfgoeddag, zondag 28 
april, kan je in buurthuis 
Berdam terecht voor een 
ambachtenmarkt.

DE ERFGOEDDAG: 
LANGS STOELEN, 
INSTRUMENTEN 
EN HONING

zijds kunnen ze ’s zomers best lastig 
zijn als je buiten zit.
Ives: “Van bijen zal je niet zo snel last hebben. 
Dat zijn namelijk herbivoren die planten eten. 
Je mag gerust zoet eten en drinken in de nabij-
heid van bijen, ze zullen niet langskomen. Als 
je gezellig buiten iets zit te eten en er komt een 
bij-achtige naar je bord, dan is het wellicht een 
wesp. Dat zijn carnivoren én ze zijn agressiever. 
Als ze geen eten vinden, durven ze trouwens 
al eens een bijenkast aan te vallen, dus het zijn 
ook onze vrienden niet. (lacht) Maar van bijen 
hoef je geen schrik te hebben. Het is trouwens 
logisch dat kinderen het verschil niet kennen 
tussen bijen en wespen. Maya de Bij (animatie-
film, red.) is een bij, maar ze heeft de kleuren 
van een wesp. Maya is zwart en geel, zoals een 
wesp, terwijl bijen bruiner zijn. Dat is hierbij 
rechtgezet.” (lacht)

 “Wespen zijn ook 
onze vrienden 

niet”
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

NIEUWE SPORTKAMPEN

Tijdens de schoolvakanties organiseert de sportdienst sportkampen. De 
klassieke sportkampen zoals de kleutersportkampen, danskampen en 
sportmix, én een aantal nieuwe kampen: outdoor challengekamp en 
regiolympics in de zomervakantie, een heuse kleuterhappening en een 
Kids Challenge Day in de herfstvakantie.

Outdoor challengekamp, 19-23 augustus
Hou je van outdoorsporten en teambuildingsactiviteiten, dan is het 
outdoor challengekamp beslist iets voor jou. Ben je tussen 7 en 10 jaar 
dan sport je op alle outdooraccommodatie van de sportdienst. De 11 
tot 16-jarigen blijven op maandag en dinsdag in Ninove, vanaf woensdag 
verblijven ze in domein Verbrugghen in Affligem.

Regiolympics, 26-30 augustus
Tijdens het regiolympicskamp oefen je Olympische disciplines. Op het 
einde van de week neem je het op tegen ploegen uit andere gemeenten, 
De slotdag start met een ceremonie. Je maakt een vlag en zorgt voor 
een eigen volkslied. Welke gemeente wordt winnaar van de Olympische 
Spelen? Kom het mee beleven!

Kleuterhappening, 28 oktober
De sporthal wordt omgetoverd tot een heus speeldorp met springkaste-
len, reuzetrampoline, mobielen voor kleuters en je ontdekt leuke spelletjes 
om de motoriek te verbeteren.

Kids Challenge Day, 29 oktober
De Kids Challenge Day voor kinderen van 7 tot 12 jaar laat deelnemers 
proeven van teamsporten, individuele opdrachten en uitdagingsspelen. 

Inschrijven via www.ninove.be

Meer info
sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

ERFGOEDDAG: EEN 
AMBACHTENMARKT, 
WANDELING EN 
TENTOONSTELLING

Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 
19e editie van Erfgoeddag de schijnwerpers 
op vakmanschap. Centraal staat het cultureel 
erfgoed van en over vakmanschap, meester-
schap, leren en maken in Vlaanderen.

Oude en nieuwe stielen op de 
ambachtenmarkt
> zondag 28 april, van 10 tot 18 uur
> buurthuis Berdam, Brusselsesteenweg 3

In buurthuis Berdam komen op Erfgoeddag 
allerlei vakmensen samen om hun kunnen 
te showen. Ontdek ook de ambachtsman of 
-vrouw in jezelf! Want tijdens allerlei work-
shops steek je zelf de handen uit de mouwen.

Tentoonstelling ‘Hoe maakt 
Ninove het?’
> 28 april tot 5 mei: zaterdag, zondag en 1 mei 
open van 10 tot 18 uur, maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag open van 14 tot 18 uur

> buurthuis Berdam, Brusselsesteenweg 3

De Erfgoedraad zet samen met de koninklij-
ke fotokring Focus en de postzegelkring van 
Ninove een tentoonstelling op poten die de 
geschiedenis van ambachtelijke beroepen in 
de kijker zet.

Erfgoedwandeling  “Hoe maakt
u het?”
“Hoe maakt u het?” kan enerzijds betekenen 
“Hoe gaat het met jou?” maar evenzeer “Hoe 
vervaardig je een of ander?”. In die laatste 
betekenis interpreteren we het thema van 
Erfgoeddag 2019. Ninove was een textiel-
stad, de lucifernijverheid maakte ons tot ver 
over de stadsgrenzen bekend. Hoeveel oude 
stielen zijn trouwens niet in de vergetelheid 
geraakt? Samen met de gids beleef je een 
namiddag “Hoe maakt u het?” en, als afslui-
ter bezoeken we de stielen- en ambachten-
markt in buurthuis Berdam.
> zondag 28 april, start om 14 uur
> buurthuis Berdam, Brusselsesteenweg 3

MOLENAARS NINOVE
Op Erfgoeddag gooien de drie nog maal-
vaardige molens van Ninove de deuren 

open voor jong en oud. Op de Fonteintjesmo-
len in Meerbeke, de Molen Ter Zeven Wegen 
in Denderwindeke en de Wildermolen in Ap-
pelterre leer je het ambacht van de molenaar 
kennen. Je kan er een hele dag lang terecht 
voor maaldemo's, kindvriendelijke rondleidin-
gen en verkoop van (bio)meel.
 
Praktisch
Locaties:
> Fonteintjesmolen (Stenebrug 71, Meerbeke)
> Molen Ter Zeven wegen (Molenstraat 1, 
Denderwindeke)
> Wildermolen (Wilderstraat 97, Appelterre)
Wanneer?
> 10 tot 18 uur
Gedeeltelijk toegankelijk
> Watermolen Fonteintjesmolen is te 
bezoeken op het gelijkvloers.
> Windmolens Molen Ter Zeven Wegen en 
Wildermolen: enkel toegankelijk via een hoge 
trap.

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87 

SPORTNIEUWS FUN 4 ALL

De gezinssportdag voor iedereen
Hou je als volwassene van sport, maar lukt dit niet altijd omwille van 
de drukke activiteitenagenda met de kinderen? Waarom niet eens 
samen en toch apart sporten tijdens de FUN 4 ALL gezinssportdag? 
Op het programma staan aparte activiteiten voor kinderen (-12 jaar)
en volwassenen en een gezinswandeltocht.

Praktisch
> Zondag 28 april, van 9.45 uur tot 12 uur in sporthal ’t Sportstekske, 
Parklaan 15 
> Voor het hele gezin, maar je kan ook individueel inschrijven.
> Timing:
. 9.45 uur: inschrijven + ontvangst ontbijtpakket
. 10 uur – 11 uur: sport: kinderen (-12j): Mevoc Moves en vaardig-
heidsparcours, volwassenen: drums alive en teamspelen
. 11 uur – 12 uur: wandeling met het gezin
> Kinderen(-12j): 5 euro, volwassenen: 7 euro 
(sport, verzekering, ontbijtpakketje)
> Inschrijvingen tot 22 april bij de sportdienst.

SPORTELEN@C 

Sportdag aan zee voor de actieve 50-plussers, 7 juni
De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert sportelen@C, 
de sportdag aan zee voor de sportieve 50-plussers van Ninove, 
Haaltert, Denderleeuw, Geraardsbergen en Lierde, dit jaar in Oostende 
(verplaatsing met de bus). Alle info, inschrijving en betaling bij de 
sportdienst.
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GOUDVan jong 
naar

50 jaar huwelijk

François Smet, geboren op 8 augustus 1946,
met Miriam Coppens, geboren op 22 mei 1949.
Gehuwd op 21 maart 1969.

Freddy De Jonge, geboren op 27 januari 1946,
met Linda Carlier, geboren op 14 januari 1948.
Gehuwd op 5 april 1969.

Frans Dierickx, geboren op 10 maart 1948,
met Frieda De Clus, geboren op 12 maart 1943.
Gehuwd op 9 april 1969.

Roger Verbeeren, geboren op 18 februari 1942,
met Anitta Leyssens, geboren op 24 februari 1949.
Gehuwd op 12 april 1969.

Noël Van Der Bracht, geboren op 17 april 1946,
met Christiane Wasteels, geboren op 25 juni 1947.
Gehuwd op 17 april 1969.

Willy Weemaels, geboren op 16 juni 1948,
met Germaine Van Cutsem, geboren op 
12 augustus 1948. 
Gehuwd op 19 april 1969.

Jean-Pierre Vermeulen, geboren op 14 februari 1948,
met Rita Meskens, geboren op 10 juli 1951.
Gehuwd op 26 april 1969.

Rigobert De Groote, geboren op 24 maart 1948,
met Maria Braem, geboren op 17 juni 1946.
Gehuwd op 30 april 1969.

60 jaar huwelijk

Marcel Scheerlinck, geboren op 9 juni 1929,
met Joanna De Doncker, geboren op 20 april 1934.
Gehuwd op 18 april 1959.

Etienne Vander Sleyen, geboren op 13 september 1939,
met Maria-Joanna Sorgeloos, geboren op 18 februari 1941.
Gehuwd op 25 april 1959.

Renaat Raes, geboren op 8 maart 1937,
met Marie- Louise Cochez, geboren op 18 maart 1938.
Gehuwd op 29 april 1959.

70 jaar huwelijk

Frans Desert, geboren op 13 maart 1925,
met Lea Vanakker, geboren op 24 juni 1926.
Gehuwd op 29 april 1949.

GRATIS PARKEREN
Op zaterdag 6 april (VITA – Kids Athletics Meeting) en maandag 22 april (VITA – 
Provinciaal kampioenschap) parkeer je gratis in de straten aan de sporthal (wijk ‘Blokken’).

Meer info
Sociaal Huis, team senioren
senioren@sociaalhuisninove.be
054 31 32 45

WITTE DONDERDAG
Ninia Shopping Center
Donderdag 18 april zijn alle winkels in het Ninia Shopping Center open tot en met 20 uur. 
Hou je brievenbus in de gaten, want je ontvangt een boekje vol met kortingsbonnen. Op 
18 april parkeren bezoekers ook een volledige dag gratis op de parking van het Shopping 
Center.
Meer info? www.niniashoppingcenter.be
 
Handelaars in het centrum
Ook bij de handelaars in de binnenstad ben je op donderdag 18 april welkom tot 20 uur  
om de nieuwste collecties te bewonderen.
Meer info? vhn-ninove5.webnode.be

1 MEI-MARKT OP RECHTEROEVER

Rommelmarkt (vanaf 9 uur), oldtimersevent, optredens, avondmarkt (14 tot 22 uur) aan de 
Denderkaai, Vaartweg, Dr. Hemerijckxplein, Burchtdam en Brusselstraat.

Meer info? Handelswijk Rechteroever, pascal.carael@telenet.be (avondmarkt) en
054 32 15 85 (andere evenementen).

LAAT JE BELASTINGSAANGIFTE INVULLEN 

Op 15, 16 en 17 mei houdt de FOD Financiën zitdagen in het stadhuis van Ninove (vergader-
zaal 2), telkens van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 18 uur. Tijdens deze zitdagen kan 
je je personenbelastingen laten invullen door de ambtenaren van de FOD Financiën.
Je moet wel vooraf een afspraak maken! Dit kan via 054 31 32 65 of bevolking@ninove.be.
De plaatsen zijn beperkt. Per gemaakte afspraak kan je maar één aangifte laten invullen.
Wil je meerdere aangiftes laten invullen, dan moet je meerdere afspraken maken. Als je geen 
afspraak hebt, word je niet geholpen. Aangiften voor zelfstandigen worden niet ingevuld.
Breng volgende documenten mee:
• Aanslagbiljet van het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017)
• Identiteitskaart
• Fiscale fiches die je ontvangen hebt.

Meer info
dienst burgerzaken
bevolking@ninove.be
054 31 32 65

DAG VAN DE MARKT

De eerste dinsdag van de paasvakantie is Dag 
van de Markt! Dinsdag 9 april zorgen de markt-
kramers voor proevertjes, kortingen, attenties 
… Voor extra ambiance boekte de stad de mobiele band Goe Beezig en ballonplooier 
Stienel. De kindjes krijgen ook snoepjes van twee sprookjesachtige elfjes!

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

Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000 (1,50 euro/min.)

De wachtdienst van 9 uur tot 22 uur is 
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, bel je naar het nummer 
0903 99 000.

WACHTDIENSTEN

VERKIEZINGEN 26 MEI
Zondag 26 mei trekken we naar het stembureau voor de verkiezing van het 
Europees parlement, het Vlaams parlement en de kamer van volksverte-
genwoordigers.

Wat indien je niet persoonlijk kan gaan stemmen?
Als je niet persoonlijk kan gaan stemmen, ben je verplicht om een vol-
macht te geven aan iemand. Deze persoon dient zich dan persoonlijk in 
jouw stembureau aan.
Opgelet, iedere kiezer kan slechts 1 volmacht krijgen!

Wanneer kan je bij volmacht stemmen?
Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:
> je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stem-
bureau te gaan. Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht.
> je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je voegt bij 
de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op 26 
mei 2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de 
leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op basis 
van dat attest een volmacht geven.
> je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken. 
Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de bevesti-
ging dat je op 26 mei 2019 om beroeps- of dienstredenen niet kan stem-
men.

> je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. 
Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je be-
roep blijkt. Dat attest kan je krijgen bij de dienst bevolking. Ook de leden 
van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat attest een 
volmacht geven.
> je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je 
geloofsovertuiging. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de 
religieuze overheid met de bevestiging dat je op 26 mei 2019 onmogelijk 
naar het stembureau kan gaan.
> je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau 
gaan. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de instel-
ling waar je studeert.
> je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven 
vermeld. Je voegt dan bij de volmacht een attest dat je tot en met 25 mei 
2019 kan krijgen bij de dienst bevolking. Met dit attest en de nodige bewijs-
stukken wordt de onmogelijkheid vastgesteld om op 26 mei 2019 naar het 
stembureau te gaan.

Je kan een volmachtformulier 
downloaden via www.ninove.be of 
afhalen bij de dienst bevolking in het 
stadhuis.

Meer info
dienst bevolking
bevolking@ninove.be
054 31 32 65
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1 april
Nordic Walking
> Wat? Maandelijkse tocht ± 7 km 

(Ook voor gewone wandelaars). 
> Waar? Kapel Bevingen, Neigem
> Uur? 14 uur
> Wie? OKRA Aspelare-Voorde

1 april
Workshop juweel in tin
> Wat? Op 1 of 29 april maak je een 

malle voor een juweel. Op 29 april 
of 6 mei giet en polijst je je juweel-
tje in tin (volw. en kinderen).

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 19 uur
> Wie? l'arte creatief atelier

2 april
Workshop iPhone
> Wat? Je wil je iPhone optimaal 

gebruiken en vertrouwd geraken 
met de werking van iOS? Dat kan 
in deze iPhone workshop

> Waar? Pure Lifestyle, Kaarde-
loodstraat 89

> Uur? 19 uur
> Wie? Pure Lifestyle

2 april 
Film Filmclub Lucifer (Zie
p. 10)

3 april 
Paaseierenraap
> Wat? Samen met de paashaas raap 

je paaseitjes in ’t Kadeeken. Vooraf 
inschrijven. De ouders maken 
kennis met de buitenschoolse 
kinderopvang.

> Waar? ’t Kadeeken, Parklaan 13A
> Uur? 14  tot 16 uur
> Wie? ‘t Kadeeken

3, 24 april 
Babbelonië Ninove
> Wat? Wil je je stadsgenoten 

beter leren kennen? Heb je zin in 
boeiende gesprekken en leuke acti-
viteiten? In Babbelonië ontmoeten 
Nederlandstaligen en anderstaligen 
elkaar.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 9 tot 11 uur.
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

4 april
Workshop fotografie op
 iPhone
> Wat? iPhone is dé meest gebruikte 

camera ter wereld. Met handige 
tips & trucs hoef je nooit meer een 
spontaan of bijzonder fotomo-
ment te missen.

> Waar? Pure Lifestyle, Kaarde-
loodstraat 89

> Uur? 19 uur
> Wie? Pure Lifestyle

4 april
Workshop ‘Gekleed naar je
figuur’ (M/V)
> Wat? In deze workshop kom je te 

weten welke kleding je goed staat.
> Waar? Refter gemeenteschool Den-

derwindeke, Kruisveldstraat 120
> Uur? 19 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

4 april 
Lezing ‘Humanist Stercke’ 
(Zie p. 15)

6 april
Lente- en tuinbeurs
> Wat? Kom langs in de Kringwinkel 

en ontdek allerhande tweede-
handsspullen voor buiten. 

> Waar? Kringwinkel 't Vierkant, 
Albertlaan 31, Ninove

> Uur? 9.30 uur tot 17 uur
> Wie? Kringwinkel 't Vierkant

6 april 
Buitenspeeldag
> Wat? Buitenspelna-

middag met Kubb, petanque, 
zaklopen ...

> Waar? Buurthuis De Pallieter, Smid 
Lambrechtstraat 100, Outer

> Uur? 14 tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Outer

6 april 
Spelavond Kierewiet
> Wat? Spelavond ‘Paaseditie’ voor 

doorwinterde boardgamers en oc-
casionele partygamers. Speluitleg-
gers en bordspellen aanwezig.

> Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

> Uur? 20 tot 24 uur
> Wie? Spellenclub Kierewiet

7 april 
Piet Piraat Show:
De Toverlantaarn
> Wat? Piet Piraat, Stien Struis, Berend 

Brokkepap en Steven Stil vertellen 
elk één van de vele spannende 
avonturen die ze op al hun reizen 
hebben beleefd. 

> Waar? Cc De Plomblom, Graan-
markt 12, Ninove

> Uur? 14 uur en 16.30 uur
> Wie? Studio 100

7 april
Johannes Passion
> Wat? De Johannespassie is veel 

meer dan een gemuzikaliseerd 
religieus verhaal. Hier wordt 
op een ingebeelde scene een 
tragedie geëvoceerd die niemand 

onberoerd laat.
> Waar? O.L.V. Hemelvaartkerk 

Ninove
> Uur? 15 uur
> Wie? BachPlus

8-12 april
Vakantiekampen 
> Wat? Kleuterkamp ‘Pim Piloot’ en 

Circuskamp (6+)
> Waar? BSGO De Wonderwijzer, 

Kapellestraat 2, Meerbeke
> Uur? 8 tot 17 uur (met voor- en 

na-opvang)
> Wie? Panta Rhei vzw 

Tot 8 april 
Jeugdboekenmaand -
Wedstrijd ‘Breng vriendschap
in beeld’
> Wat? Haal je tekenkader in de bib 

en  breng ‘vriendschap in beeld’. 
De mooiste creaties winnen een 
prijs!

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Wie? Bib

Tot 6 april
Tentoonstelling ‘Philips de
Dijn’ (Zie p. 15)

9 april
Dag van de Markt (Zie p. 18)

9 april
Workshop ‘grappige kuikens’
> Wat? Aan de slag met kegels om 

grappige kuikens te maken. Een 
smullende creatieve voormiddag! 
(+4 jaar)

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 10 tot 13 uur
> Wie? l'arte creatief atelier

9 april
Michiel Hendryckx over
Japan
> Wat? Michiel Hendryckx getuigt 

over zijn liefde voor Japan. Een 
reeks verhalen en anekdotes, geïl-
lustreerd met zijn foto’s.

> Waar? Trefpunt Winnik, Bokken-
dries 9, Denderwindeke

> Uur? 20 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwindeke

10 april 
Paasknut-
selen in Speelodroom
(Zie p. 8)

10 april 
Workshop ‘Aboriginals
dot painting’
> Wat? Schilderen op canvas, zoals de 

aboriginals. Dot painting! (+4 jaar)
> Waar? Brakelsesteenweg 651, 

Staat jouw  
activiteit al  
in Ninove Info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gegevens in 
op www.ninove.be (startpagina 
onderaan) > ‘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 la-
ter 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.

Wil je meer info over  
een activiteit? 
Check www.uitinvlaanderen.be

UiTKALENDER

Alles weten over de 
UiTPAS-activiteiten en omruil-
voordelen? Like de facebook-
pagina UiTPAS Dender of surf 
naar www.uitpasdender.be

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

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

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be
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Voorde
> Uur? 13 uur
> Wie? l'arte creatief atelier

10 april
Workshop ‘Kabouter in beton’
> Wat? Maak je eigen kabouter in be-

ton (volw. en kinderen). Afgieten: 
10 april, Schilderen: 17 april.

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 18.30 uur
> Wie? l'arte creatief atelier

10 april
Workshop ‘Handlettering’
> Wat? Bij handlettering ga je 

letterlijk letters tekenen, mooi sa-
mengebracht in een evenwichtige 
compositie al dan niet aangevuld 
met kleine tekeningen.

> Waar? Refter gemeenteschool Den-
derwindeke, Kruisveldstraat 120

> Uur? 19 tot 22 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

10 april 
Voorlees-
uurtje (Zie p. 15)

13 april 
Digisessies (Zie p. 15)

14 april
Kubb-initiatie
> Wat? Je maakt in deze initiatie ken-

nis met het gezinsspel Kubben
> Waar? Instituut HH Harten,
Onderwijslaan 1, Ninove
> Uur? 14 uur
> Wie? Pasar Ninove, KWB Ninove 

Pollare

14 april
Lentewandeling
> Wat? Gegidste lentewandeling 

door het Natuurgebied ‘Dender-
vallei linkeroever Ninove’ (6,5 km)

> Waar? ’t Oeverstekske, 
   Onderwijslaan, Ninove
> Uur? 13.15 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

17 april
Work-
shop ‘Paasschilderij’
> Wat? Je schildert op canvas en gaat 

aan de slag met pluimpjes, eitjes, 
verf ... (+4 jaar)

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 13 uur
> Wie? l'arte creatief atelier

17 april 
Koken met kinderen 
Wat? Koken met kinderen rond het     
         thema Pasen.

Waar? Buurthuis ’t Kouterken, 
Kouterbaan 34,  

     Okegem
Uur? 14 tot 16 uur
Wie? Gezinsbond Ninove

18 april 
Workshops ‘Knutselen 
met hout’
> Wat? Maak je eigen houten 

paashaas en tol of een vliegtuig 
(+4 jaar)

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 10 tot 12.30 uur (paashaas en 
tol), 13.30 tot 16 uur (vliegtuig). 
Volledige dag mogelijk.

> Wie? l'arte creatief atelier

18 april
Witte donderdag (Zie p. 18)

21 april
Bunnies & Bundies
> Wat? Een Old school 20+ Thé Dan-

sant met hazen, konijnen, kuikens 
...  en heel veel schone mensen! 
Dresscode: Paasbest

> Waar? Hangar de Veau, Mallaard-
straat 3, Ninove

> Uur? 21 uur
> Wie? Veaudeville

23 april
Borstvoeding, the real stuff
> Wat? Workshop met objectieve 

info over borstvoeding. Hoe begin 
je met borstvoeding?  ...

> Waar? De Kuip, Parklaan 1
> Uur? 19.30 uur
> Wie? VICTO vzw

Tot 23 april 
Jeugdboekenmaand - 
Tentoonstel-

ling
> Wat? Leerlingen van de academie 

beeldende kunst tonen hun werk-
jes rond ‘vriendschap’.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? Tijdens de openingsuren van 

de bib
> Wie? Academie voor beeldende en 

audiovisuele kunst

24 april 
Buitenspeeldag 

(Zie p. 6)

25 april
Culture Club
> Wat? Met de ‘Culture Club’ proef je 

wat er in Ninove te beleven valt.
Met leuke groepsactiviteiten. 

> Waar? Oude Kaai 11, Ninove
> Uur? 13 tot 15.15 uur
> Wie? Teledienst Ninove

25 april
'In de goeden tijd' met Laura 

Lynn en Bart Kaëll
> Wat? Je keert terug naar 'de 

goeden tijd'. De dj speelt ten dans, 
tussendoor passeren 2 Vlaamse 
topartiesten de revue

> Waar? Hangar de Veau, Mallaard-
straat 3, Ninove

> Uur? 13 tot 19 uur
> Wie? Veaudeville

25 april 
Volksvertellingen tussen
Dender en Schelde
(Zie p. 10)

25 en 27 april
Dansworkshop en 
Dansketting (Zie p. 10)

26 april
‘De Vrijdagen’ - Samen eten
> Wat? ‘De vrijdagen’, een maande-

lijkse ontmoetingsplek waar jong 
en oud, alleenstaanden, weduwen 
of weduwnaars gezellig rond de 
tafel schuiven. Vooraf inschrijven.

> Waar? Huis Tabor, Biezenstraat 19, 
Ninove

> Uur? Van 16.30 uur tot 18 uur
> Wie? Kerk in Ninove

26 april
Lokale Helden (Zie p. 4)

27 april
Tweedehandsbeurs
> Wat? Verkoop van baby- en 

kinderkledij/uitzet (0 tot 12 j.) en 
speelgoed.

> Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

> Uur? 12.30 tot 16 uur
> Wie? Gezinsbond Ninove

27 april
Dubbelconcert ‘Bella Ciao’
> Wat? De Kon. Harmonie St. Cecilia 

Appelterre en de KMV St. Jan uit 
Marke brengen Italiaanse suc-
cesnummers.

> Waar? Sint-Gertrudiskerk, Dorp, 
Appelterre

> Uur? 17 uur
> Wie? Kon. Harm. St-Cecilia 
    Appelterre

27 april 
Rond Erato: Ijsthee in het
leescafé (Zie p. 15)

28 april, Kermis Outer

28 april
Garageverkoop en 
rommelmarkt
> Wat? Verkoop van tweedehands-

spullen
> Waar? Buurthuis 't Kouterken, Kou-

terbaan 28, Okegem (infostand) en 
Okegemse straten

> Uur? 11 tot 17.30 uur
> Wie? KWB Okegem

28 april
RaceViz Classic
> Wat? Fietstochten voor wielertoeristen. 

25 km (familietocht), 50km en 80km
> Waar? Instituut HH Harten, 
   Onderwijslaan 4, Ninove
> Uur? 7.30 tot 11 uur
> Wie? Maspoe

28 april
2de handsbeurs
> Wat? Verkoop van tweedehandsspul-

len en actieve workshops
> Waar? Trefpunt Winnik, Bokkendries 9
> Uur? 14 tot 18 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

28 april
Oorlogsverleden versus natuur
in het Neigembos
> Wat? Wandeling door het Neigembos 

met aandacht voor de overblijvende 
relicten van de twee wereldoorlogen, 
o.a. door twee re-enactmentgroepen

> Waar? Parking Inkhoorn op het einde 
van de Neigembosstraat, Meerbeke,

> Uur? 14 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

28 april
Pastorieconcert
> Wat? Frederik Van Rampelberg, Katrien 

Vernaillen en Els Vanderpoorten bren-
gen, in de historische eetkamer van de 
voormalige dekenij, muziek van Bach, 
Händel en Vivaldi. 

> Waar? Dekenij Ninove, Biezenstraat 17
> Uur? 14.30 uur en 17.30 uur
> Wie? Parochie Ninove

28 april 
Erfgoeddag- ambachtenmarkt,
opendeur drie Ninoofse molens
en erfgoedwandeling (Zie p. 17)

28 april – 5 mei 
Erfgoeddag tentoonstelling 
(Zie p. 17)

28 april, Fun 4 All 
(Zie p. 17)

29 april
Workshop juweel in tin 
(zie 1 april)
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(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde
Tel. 054 50 07 81

48 jaar ervaring

Alle dagen open 9 - 12 uur & 14 - 18.30 uur
Zaterdag 9 - 12 uur & 14 - 17 uur
Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

www.vloerenbeke.beGeniet deze zomer

van je

nieuwe terras

36ste jogging DWARS DOOR NINOVE

Start / aankomst /
inschrijvingen / prijsuitreiking:
atletiekpiste Ninove
Kleedkamers: Stedelijke sporthal

Kabouter- en Jeugdloop: €2
Dwars door Ninove: €8
Voorinschrijving: €6
(voorinschrijving tot 1 mei 2019)

organisatie van VITA ATLETIEKCLUB i.s.m. stad Ninove

alle info op  www.atletiekvita.be

14u45 KABOUTERLOOP 400m
15u00 JEUGDLOOP 800m
15u15 G-RUN 400m
15u30 DWARS DOOR NINOVE 5-10-15km

5 | 5 | 2019



 
De Boerderij is een project van De Loods vzw. Wij stellen meer dan 
120 mensen tewerk die elders moeilijk aan een job geraken.

wekelijks vers geoogst

BIOLOGISCHE  
GROENTEN & FRUIT 
Geniet wekelijks van je portie gezonde seizoensproducten.
Kies voor een biologisch groente- en of fruitpakket.
Abonnementsformule, makkelijk stop te zetten

Afhaalpunt Ninove : Bioshop Ninove, Weggevoerdenstrat 36  

BESTEL NU : boerderij@deloodsvzw.be – 053 77 65 72

BEZOEK : www.deloodsvzw.be – Kerrebroekstraat 145, 9300 Aalst

Kom naar de plantenverkoopZaterdag  27 april



Brusselsesteenweg 368, Meerbeke (Ninove)
054 33 10 89 | www.veronove.be

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

zon- en maandag gesloten

START JOUW
TERRASSEIZOEN !

• Kies nu uit tal van 
t e r r a s p r o m o ’ s         

• Ontdek Veronove’s 
dakterras  en zie 
alle tegels in na-
tuurlijk daglicht 

• Wordt verliefd op 
natuursteen in 
XL-formaat, knappe 
keramische tegels 
van 1cm, 2cm en 
3cm dik, houtimi-
tatie voor buiten... 

• Dat alles en zoveel 
meer ontdek je nu 
in de 4 verdiepingen 
tellende showroom!

 Keramische tegels 3cm dik!
NIEUW  TE VERKRIJGEN BIJ VERONOVE

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be
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