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Erfgoeddag
Week van de Amateurkunsten



•  Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten 
en waterputten

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

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

ders, carwashslib, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

054 32 18 75 - 0479 84 02 83 - www.devleminckjan.be

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST

DE VLEMINCK JAN
Philippe - Danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!

b
vb

a

Verbouwingen financieren?
Contacteer ons!
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GEMEENTERAADS- 
ZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 26 april om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen  
op 23 en 24 april om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek 
toegankelijk.

EXTRA’S
Alle stadsdiensten en zwembad  
De Kleine Dender zijn gesloten op  
1 april (Pasen) en 2 april (Paasmaandag).

Extra sluitingsdag op maandag 30 april:  
bib, jeugddienst, dienst cultuur,  
dienst toerisme, cc De Plomblom.  
De sporthal is open vanaf 16 uur.
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INTERESSANT
4   Stadsfotografe Sara Lamens zoekt rust  

in Nonnenborre

4   BAL-bustournee in de deelgemeenten

6   Erfgoeddag

7   Toer der Torens

8   Buitenspeeldag

9   Dansketting 

9   Lokale helden op 'Tournee café' 

11   Maandklapper cc De Plomblom 

17   Wegen- en rioleringswerken in  
de Dreef- en Weggevoerdenstraat

21   Uit in Ninove

VOOR ALLE INFO
> stadhuis 054 31 32 33
> cultuurcentrum 054 34 10 01
> bibliotheek  054 32 40 04
> ‘t Kadeeken  054 34 23 02
> politie 054 31 32 32
> brandweer 054 33 35 66
> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97
> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64
> technische dienst  054 31 77 10
> Sociaal Huis  054 51 53 50
> OCMW 054 51 53 50
> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00
> oud stadhuis 054 31 32 25
> dienst toerisme  054 31 32 85

CENTRUMLAAN 100 • 9400 NINOVE
054 31 32 33  •  WWW.NINOVE.BE

OPENINGSUREN PUBLIEKSDIENSTEN

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

(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.
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Nadat Sara in 2017 
de wijk Pamelstraat-

Nederwijk in het centrum van 
Ninove portretteerde, met als 
resultaat een uniek beeldverha-
lenboek, trok ze de voorbije we-
ken naar een onbekende uithoek 
van Ninove: Nonnenborre in 
Appelterre-Eichem. 
Vanaf het station van Appelterre 
laat de wijk zich nog makkelijk 
vinden. Maar vanaf de andere 
kant, vanuit de Rietstraat in Ei-
chem, geraak je er enkel langs een 
verlaten weg vol putten. “Non-
nenborre is een ruw stuk natuur”, 
vertelt Sara. “De stilte wordt er 
enkel soms doorbroken door 
een bulderende trein. Aan de ene 
kant de spoorweg, aan de andere 
kant een brok wild groen in de 
diepte. Daarachter verschuilt zich 
de Dender. Hoge bomen, aan 
elkaar verbonden met struiken. 
Wisselende kleuren door bloe-
men en gras. Wie lang genoeg 
blijft kijken, ziet de dieren.” De 

natuur heeft hier een duister 
verleden, weet de stadsfotografe. 
“Ooit was het een vuilnisbelt. En 
zelfs nu, getooid met bomen, 
bloemen en mos, ligt het bezaaid 
met zwerfvuil. Ik breng met mijn 
fotoreeks een kleine ode aan al 
die verscholen en versnipperde 
stukken natuur die tussen al het 
wonen zit.” Sara besluit met een 
oproep: “Maak Nonnenborre 
mee mooi. Hou de wijk proper. 
Ga er wandelen, lopen of fietsen. 
Ga er kussen met je lief. Of kijk 
eens uit het raam als je op de 
trein zit, onderweg tussen Ninove 
en Geraardsbergen.”

Je kan vanaf 1 april de foto’s van 
Sara Lamens bewonderen in de 
wijk Nonnenborre (tip voor een 
lentewandeling!) en in de stads-
planborden in het centrum van 
Ninove. Check ook de facebook- 
en Instagrampagina van de stad 
en www.ninove.be. Daar vind je 
alle foto’s terug.       

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

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

STADSFOTOGRAFE 
SARA LAMENS
ZOEKT RUST IN NONNENBORRE
De Ninoofse stadsfotografe Sara Lamens presenteert dit 

voorjaar een nieuwe fotoreeks in het project ‘De wijken’.

BAL-BUSTOURNEE IN DE DEELGEMEENTEN
APERITIEF JE MEE?

Dit voorjaar organiseren 
de dienst cultuur en de 

bib een ‘toer der deelgemeenten’. 
Met een bus. Een BAL-bus. De 
eerste halte is Appelterre-Eichem 
op woensdag 25 april.

Ontmoet je buurt
De BIB-bus, die sinds enkele 
maanden boeken van de biblio-
theek naar de lagere scholen van 
Ninove brengt, wordt vanaf 25 
april elke woensdag een BAL-bus. 
Elke woensdag wordt de bus in 
telkens een andere deelgemeente 
het decor voor een ontmoeting 

tussen de buurtbewoners.
In elke deelgemeente wordt een 
gelijkaardig programma aange-
boden. Dat begint vanaf 16 uur: 
alle inwoners zijn uitgenodigd 
voor een aperitief / picknick. Het 
stadsbestuur zorgt voor bokes en 
hapjes, de ‘burger’ brengt drank 
mee: dat is de deal. Verschil-
lende stadsdiensten die op dat 
moment iets relevants of actueels 
te bieden hebben, zijn aanwezig 
met een infostand.  
Om 18.30 uur is de bus het 
vertrekpunt voor een gezinsvrien-
delijke wandeling van maximum 
4 km. Na afloop van de wande-

ling (20 uur à 20.30 uur) is er aan 
de bus nog een Klein Cultureel 
Moment met muziek door een 
lokale artiest. Om 22 uur sluit de 
bus de deuren. 

1e halte: Appelterre
De BAL-bustournee start op 
woensdag 25 april in Appelterre. 
De bus staat vanaf 16 uur op het 
plein voor de parochiekerk. Voor 
de muziek op de openingsavond 
zorgt Lady and the Tramps.

Tweede halte op 2 mei: 
Aspelare.       
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ROND ERATO - DE ZATERDAGEN  
VAN DE BIB 
Elke laatste zaterdag van de maand verzamel 
je in de bib ‘Rond Erato’ voor een gratis 
activiteit waarbij de bib haar collectie en de 
bezoekers met mekaar wil verbinden. 

Dansliefhebbers vertellen  
over hun danspassie
Zaterdag 28 april om 11 uur

28 april is het Dag van de Dans. Ook in Ninove nemen we deel aan De 
Dansketting tijdens de Week van de Amateurkunsten. We maken een 
menselijke dansketting, een feest op verplaatsing! Alle info over de dans-
ketting lees je op p. 9. ‘Rond Erato’ inviteert enkele lokale dansliefhebbers 
die vertellen over hun passie voor dans. Gratis. Reserveren is niet nodig.

VOORLEESUURTJE
Vrolijke vrienden 
Woensdag 11 april  
om 14.30 uur

Tijdens dit voorleesuurtje in 
de paasvakantie ga je op zoek 
naar vriendschap in de mooiste 
prentenboeken. Na de verhalen 
knutsel je vriendschapsbandjes. 

Dit gratis voorleesuurtje is er 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar 
en hun ouders. Schrijf je vooraf 
in via bib@ninove.be, want de 
plaatsen zijn beperkt. 

PC-INITIATIE WINDOWS 10 
De bib organiseert in april een gratis computercursus, waar je de basis 
leert van Windows 10. 
Deze cursus is een initiatie in het werken met een computer. Bib-
vrijwilliger Johan maakt je wegwijs met scherm, muis en toetsenbord. 
Hij leert je de computer aan- en uitschakelen op een correcte manier, 
anti-virussoftware installeren, programma’s zoeken op je computer, be-
standen en mappen aanmaken en opslaan, teksten maken en bewerken 
in Wordpad... 
Daarnaast verken je de wondere wereld van het internet: je leert surfen 
op het net, Googelen, afbeeldingen opzoeken… Op het einde van de 
reeks kan je je eerste e-mail versturen. 

> De cursus gaat telkens door op vrijdag en dinsdag: 6 april, 10 april,  
13 april, 17 april, 20 april, 24 april, 27 april, (niet op dinsdag 1 mei!),  
4 mei en 8 mei. Telkens van  
13 uur tot 17 uur. 

> Inschrijven is gratis, de enige 
voorwaarde is dat je er elke 
sessie kan zijn. Er is plaats 
voor 12 deelnemers. De bib 
voorziet een computer voor 
elke deelnemer. 

> Inschrijven kan aan de balie 
van de bib, telefonisch via  
054 32 40 04 of via  
bib@ninove.be.      

IN DE BIB

LEZING DOOR VOLKSSTERRENWACHT 
MIRA (8+) 
Tussen sterren en planeten,  
onze unieke plaats in het grote heelal 
Vrijdag 20 april van 19 uur tot 21 uur

Onze planeet is een gigantische bol. Ze is zo groot dat wanneer je aan 
de evenaar een koord rond de aarde wil knopen, je wel 40.000 km touw 
nodig hebt! Maar is de aarde wel zo reusachtig in vergelijking met andere 
planeten, manen en onze zon? En wat is eigenlijk het verschil tussen een 
planeet, een maan en een ster? 

Kijk eens door een telescoop.
Ook nieuwsgierig naar de wereld van de sterren? Volkssterrenwacht Mira 
laat je jouw eerste stappen in de sterrenkunde zetten. Tijdens deze lezing 
voor jong en oud ontdek je meer over onze mooie planeet en het heelal 
waarin ze zweeft. Bij goed weer werp je na de lezing een blik door de 
telescoop. Tussendoor verwent de bib iedereen met een warme choco 
en een stukje cake. 

>  8 tot 108 jaar,  
3 euro (1,50 euro  
UiTPAS aan  
kansentarief),  
reserveer via  
bib@ninove.be.

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

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

Vrijdag 25 mei is Dag van de 
Buren. Hét 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 5 mei weten 
aan de dienst communicatie en 

haal het gratis publiciteitsma-
teriaal (affiches, uitnodigingen, 
deurhangers) af in het oud stad-
huis, Oudstrijdersplein 6. De stad 
voorziet ook een kleine financiële 
tussenkomst voor de onthaal- 
en receptiekosten.

DAG VAN DE BUREN
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ERFGOEDDAG  
OP 22 APRIL  
MET THEMA ‘KIEZEN’ 

Meer info

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

'Kiezen' is het thema van Erfgoeddag 2018. In het jaar van 

de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen 

voor erfgoed. Op Erfgoeddag en de weken ervoor en erna 

is er heel wat te doen in Ninove. Alle activiteiten zijn gratis.

Erfgoedwandeling
'Kiezen' is het thema van Erfgoeddag 2018 en 
dus ook het thema van deze erfgoedwande-
ling. Dienst toerisme kiest daarbij voor ons 
Ninoofs erfgoed in de breedste zin van het 
woord. De dienst brengt een verrassende wan-
deling in de stad met aandacht voor haar eigen 
eigenzinnige keuze uit het erfgoedaanbod.

Praktisch
> zondag 22 april
> start om 14 uur aan de Hospitaalkapel 

(Burchtstraat, Ninove)

Toer der Torens,  
editie Neigem 
Het project ‘Toer der Torens’ selecteert zowel 
kunstvoorwerpen als erfgoedobjecten in bezit 
van de stad en bouwt daarmee een reizende 
en dynamische tentoonstelling. ‘Reizend’, dit 
wil zeggen: verspreid over het jaar in een zestal 
Ninoofse kerken. ‘Dynamisch’, dit betekent: de 
tentoonstelling bestaat uit een vaste collectie, 
maar in elke kerk is er ook een wisselcollectie 
met zowel religieus erfgoed van die kerk als 
erfgoedobjecten in privébezit uit het betref-
fende dorp. Alle info over de Toer der Torens 
lees je op pagina 7.

Praktisch
> zondag 22 april
> 10 uur - 17 uur 
> Sint-Margrietkerk (Halsesteenweg, Neigem)

Digitaal of op papier: 
multimediapresentatie Heemkring 
Okegem

Sinds een tweetal jaar is de website van de 
Heemkring Okegem uitgegroeid tot één van 
de meest gedocumenteerde databanken 
over heemkunde in de Denderstreek. Op dit 
digitale platform zijn alle vroegere artikels uit 
het tijdschrift ‘Mededelingen’ opgenomen. Je 
vindt er ook een zeer uitgebreide beeldbank 
met foto’s, bidprentjes en andere documen-
ten. De Heemkring wil met de presentatie 
de digitale ontsluiting van deze informatie 
delen. Je leert er ook de basisprincipes van het 
stamboomonderzoek kennen.

Praktisch
> zondag 15 april 
> doorlopend van 10 uur tot 17 uur
> Buurthuis ’t Kouterken (Kouterbaan,  

Okegem)
> Info: www.heemkringokegem.be

Binnen spelen,  
buiten spelen
Tentoonstelling

Niets is zo tijdloos en universeel als spelen en 
speelgoed. Maar elk speelgoed vertelt ook een 
verhaal: over kind zijn en de tijd waarin je kind 
was, over jongens en meisjes, over rijk en arm. 
Speelgoed leidt tot nostalgie naar onze eigen 
kindertijd. De tentoonstelling 'Binnen spelen, 
buiten spelen' reist spelenderwijs doorheen 
de tijd, van 1900 tot nu. Laat je verbazen door 
deze speelgoedcollectie, met tientallen objec-
ten uit het Speelgoedmuseum Mechelen, en 
haal het kind in jezelf naar boven.

Praktisch
Tentoonstelling ‘Binnen spelen, buiten spelen’: 
van 7 tot en met 29 april in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein, Ninove. 

> maandag t/m woensdag: 9 uur - 12 uur,  
14 uur - 17 uur

> donderdag: 9 uur - 12 uur, 16 uur - 19.30 uur
> vrijdag: 9 uur - 12 uur
> zaterdag en zondag: 14 uur - 17 uur
> Op Erfgoeddag 22 april: doorlopend open 

van 10 uur tot 18 uur.

Organisatie: vtbKultuur i.s.m. stadsbestuur 
Ninove en Speelgoedmuseum Mechelen

In de marge

VtbKultuur organiseert enkele rand-
activiteiten bij deze tentoonstelling:

> Vrijdag 6 april (openingsavond),  
20 uur, oud stadhuis Ninove: lezing 
door Marc Wellens, ex-conservator 
Speelgoedmuseum Mechelen

>  Zaterdag 14 april, 20 uur, buurthuis 
‘Hofstad’ Aspelare: spelletjesavond/
cantus 

>  Zondag 15 april, 9.30 uur, buurthuis  
De Pallieter, Outer: Turkse spelletjes 
(i.s.m. vzw Turkuaz)       
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Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

TOER DER TORENS 
REIZEND EN DYNAMISCH ERFGOEDPROJECT

Het project ‘Toer der Torens’ bouwt 

een reizende en dynamische ten-

toonstelling met kunstvoorwerpen 

en erfgoedobjecten uit de Ninoofse 

dorpen en parochies.

De tentoonstelling toont een reeks 
boeiende erfgoedobjecten die in 

de loop der jaren stadsbezit zijn geworden, in 
enkele kerken van Ninove. Die basiscollectie 
wordt aangevuld met een selectie religieus erf-
goed uit de deelnemende kerken. Mensen van 
het dorp kunnen op zolder en in oude kasten 
op zoek gaan naar interessant eigen erfgoed, 
dat eventueel kan toegevoegd worden aan de 
tentoonstelling. 

In de kerk
 ‘Toer der Torens’ vindt plaats in een zestal ker-
ken van de nieuwe parochie Ninove. Kerken 
van kleinere of wat meer afgelegen deelge-
meenten. Kerken waarvan de geschiedenis, 
het interieur en het erfgoed wellicht minder 
bekend of nog te weinig verteld is, waarvan 
het religieuze erfgoed recent geïnventariseerd 
werd (Neigem) of binnenkort geïnventariseerd 
wordt (Pollare). Op die manier is ‘Toer der 
Torens’ een mooie aanleiding om de ambities 
en de eerste resultaten van dit provinciale 
inventariseringsproject voor het voetlicht te 
brengen. Kerken ook die volgens het kerken-
beleidsplan, op korte of middellange termijn, 
herbestemd of nevenbestemd worden. Zo 
brengt ‘Toer der Torens’ ook dit actuele debat 
onder de aandacht.

Neigems erfgoed: oproep
Heb je thuis interessant materiaal over  
de geschiedenis of ‘gebeurtenissen’ van  
Neigem? Foto’s uit de oude doos?  
Een relict van het kasteel, het klooster,  
het dorpsschooltje, de schoenfabriek?  
Een affiche van de dorpskermis anno 1950?  
Herinneringen aan processies of bede-
vaart? Een glas uit een verdwenen café?  
Wil je dat materiaal met ons delen?  
Geef dan een seintje aan de dienst cultuur 
of kom ermee naar ‘Toer der Torens’.

HET SCHOONSTE DIALECTWOORD
‘Kiezink’ eindigt  
op 4 april
Al de hele maand maart wordt er lustig 
gestemd op en gediscussieerd over het 
Schoonste Dialectwoord van (groot)Ninove. 
Bij het ter perse gaan hadden al een kleine 500 
Ninovieters hun stem uitgebracht. Nog tot en 
met woensdag 4 april kan jij de jouwe eraan 
toevoegen. 
Dat kan in een stemhokje in de bibliotheek en 
in het stadhuis of via www.ninove.be. 

Kies uit 1 van de 10 finalewoorden: 

> betropelek (besmettelijk)
> koeëpoesjerau (deugnieterij, bijvoorbeeld 

bellekentrek)
> kollezieremaun (vogelschrik)
> krasjel (solferstokje dat ontvlamt op ruw 

oppervlak; ‘ne krasjel’ is niet te verwarren 
met ‘e steksken’)

> loekepee (boeman; waarschijnlijk afkomstig 
van het “Look, I pay!” van Zweedse luciferfa-
brikanten) 

> pesjonkelen (biddend rond de kerk gaan, 
aan de buitenkant, om aflaten te verdienen)

> skofferdauinen (schaatsen op ijs)
> skramoelje (sintels, overgebleven kolen die 

gezeefd worden uit de as)
> vazjelink (vezels als gevolg van uitrafelen)
> vliegewauter (vlinder)

Dialectquiz op Erfgoeddag
Wat is het Schoonste Dialectwoord van 
(groot)Ninove? Dat weten we op zondag  
22 april (Erfgoeddag). Aan het oud stadhuis 
van Ninove (Oudstrijdersplein) kan je eerst 
om 16 uur de quiz ‘Wie is de beste dialectklap-
per van Ninove?’ spelen. Inschrijven kan ter 
plaatse vanaf 15.30 uur. Aansluitend volgt de 
bekendmaking van Het Schoonste Dialect-
woord. 

Verzamel de  
dialectmagneten
We hebben voor elk van de tien woorden een 
magneet gemaakt. De magneten zijn vanaf 
erfgoeddag te koop in het oud stadhuis.  
3 euro per stuk, 25 euro voor 10.       

Kerk van Neigem  
bijt de spits af
Praktisch

> Toer der Torens start in de Sint-Margriet-
kerk van Neigem (Halsesteenweg) 

> Zaterdag 21 april van 14 tot 17 uur, zondag 
22 april (Erfgoeddag) van 10 tot 17 uur, 
zaterdag 28 april van 14 tot 17 uur, zondag 
29 april van 14 tot 17 uur

> De komende maanden houdt de toer halt 
in de kerken van Okegem, Pollare, Voorde, 
Lebeke en Eichem. 

Deze klok uit 1750 werd 
besteld door de toenma-
lige abt van de Ninoofse 
abdij. Maar heeft ze ooit in 
de abdij geklepeld? Ontdek het 
verhaal van de klok van G. du Mery 
op de Toer der Torens in Neigem!      

Verhalen tijdens  
Toer der Torens
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Ook Speelodroom doet mee

Tijdens de Buitenspeeldag kunnen bezoekers van de 
speelotheek in de tuin van de speelotheek de leukste 
buitenspellen uit het aanbod van Speelodroom spelen. 
Vooraf inschrijven is niet nodig. Aanwezigheid van ouder 
of een opvoedingsverantwoordelijke is wel verplicht.

Op donderdag 8 maart 
lanceerde Erfgoedcel 

Denderland in het stadhuis van 
Ninove het ‘Vele Handen’-project 
rond de bevolkingsregisters van 
de gemeenten Denderleeuw, 
Erpe-Mere, Lede en Ninove. 
Deze bevolkingsregisters werden 
in 2017 gedigitaliseerd. Nu wil 
Erfgoedcel Denderland deze 
registers online raadpleegbaar 
maken op de regionale erfgoed-
bank www.madeindenderland.be. 

Vrijwilligers gezocht
Iedereen wil immers weten waar 
hij/zij vandaan komt. Aan de hand 
van sleutelmomenten in het leven 
van iedere burger (geboorte, hu-
welijk, overlijden) is het mogelijk 
om het leven van je voorouders te 
reconstrueren. Bronnen zoals de 
bevolkingsregisters kunnen daarbij 
helpen. Maar dan moeten ze wel 

makkelijk raadpleegbaar zijn. Om 
deze gedigitaliseerde registers zo 
goed mogelijk toegankelijk te 
maken, zoekt Erfgoedcel Den-
derland vrijwilligers. Het mooie 
aan dit project is dat iedereen 
makkelijk van thuis uit en op 
eigen tempo kan deelnemen: je 
voert een aantal velden van de 
bevolkingsregisters in een online 

ONZE VOOROUDERS GAAN DIGITAAL, MET JOUW HULP

Na het succes van 
vorig jaar op en rond de 

atletiekpiste van Ninove, trekken 
de jeugd- en sportdienst terug naar 
deze locatie. Let op, de enige ingang 
is via het jaagpad naast de Dender. 

Er zijn heel wat activiteiten voor 
kinderen tussen 6 en 12 jaar. Zo 
is er een aparte danszone, kan je 
verschillende sporten beoefenen, 
speel je misschien mee met de 

mobiele speelpleinwerking of  
doe je mee aan de challenges.  
Er is een apart kleuterdorp.

Praktisch
> woensdag 18 april
> kinderen tussen 6 en 12 jaar
> Op en rond de atletiekpiste 

(ingang via jaagpad)
> 13.30 uur - 16.30 uur
> gratis       Meer info

Jeugddienst
jeugd@ninove.be 
054 31 05 00
Sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Meer info
Huis van het Kind
huisvanhetkind@ninove.be 
054 31 32 45
0477 98 15 45

systeem in. Dit gebeurt volledig 
digitaal en online. Eens het project 
is afgerond, worden deze gegevens 
raadpleegbaar voor het publiek via 
www.madeindenderland.be. Een 
voorouder terugvinden wordt dan 
een fluitje van een cent!

Praktisch
Wil je als vrijwilliger deelnemen aan 
dit project? Registreer je dan op 
www.velehanden.nl (project 'Be-
volkingsregisters uit Denderleeuw, 
Erpe-Mere, Lede en Ninove').      

BUITENSPEELDAG

ACTIE IN SPEELODROOM
Knutselactiviteit op 4 april

Op woensdag 4 april 
maak je je handen lek-

ker vuil, want je maakt slijm! 

Schrijf je snel in voor deze 
knutselactiviteit, de plaatsen zijn 
beperkt. Mail naar  
speelotheek@ninove.be, bel naar 
0474 49 00 23 of kom gewoon 
langs op woensdag in de speelo-
theek. Op alle andere voormid-
dagen kan je ook inschrijven bij 

Meer info
stadsarchief,
archief@ninove.be 
054 31 32 39

Op woensdag 18 april gaat de tv uit, laten we de tablet 
links liggen, spelen we geen gezelschapsspel of lezen we 
geen boek op onze kamer. Neen, we gaan buitenspelen!

de dienst sociale zaken, Bevrij-
dingslaan 7. Vermeld het aantal 
kinderen en hun leeftijd (kinde-
ren tussen 2 en 12 jaar). Eén van 
de ouders of een opvoedingsver-
antwoordelijke moet aanwezig 
zijn in de speelotheek om toezicht 
te houden op het kind.

Speelodroom is een samenwer-
king tussen de stad, het OCMW 
en vzw Teledienst.       

Contact: Speelotheek  
Speelodroom, Bevrijdingslaan 9, 
Ninove, 0474 49 00 23,  
speelotheek@ninove.be
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De Week van de Amateurkunsten is dé 

jaarlijkse kunstweek in Vlaanderen en Brussel. 

Van vrijdag 27 april t.e.m. zondag 6 mei tonen 

we de kracht van zelf kunst maken.

KUNST BUITEN! is het thema van de Week 

van de Amateurkunsten 2018. Het gaat over 

kunst in de publieke ruimte, naar buiten komen 

met je kunst, maar ook over de plaats van 

kunst binnen het (lokale) cultuurbeleid en 

binnen onze samenleving. En je kan altijd 

buiten de lijntjes kleuren...

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

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86
www.dansketting.be 

In openlucht, op straat, in de natuur, in de bib, in het station, in het 
zwembad, op de markt, op school, in je straat, in een leegstand pand, 
op de fabrieksvloer, in het park: de Week van de Amateurkunsten bena-
drukt dat kunst overal kan. Dat toont ook de dansketting.

Dans mee
Danspunt (het steunpunt voor dans en beweging) nodigde alle steden 
en gemeenten uit om op 28 april, Dag van de Dans, een lokale Dansket-
ting op te zetten. Ninove is één van de steden die de uitdaging aandurft. 
De dansketting is een feestelijke optocht van dansers door de straten 
van de stad. De dansers banen zich trots en feestelijk een weg door de 
gekende en minder gekende straten en plekjes van de stad. Dat alles 
gebeurt op een eenvoudige choreografie, repetitief uit te voeren in een 
ketting. Er is begeleiding door livemuzikanten. In Ninove zijn dat muzi-
kanten van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia uit Meerbeke onder 
leiding van Bart Van Beneden. Zij spelen een herwerkte versie van de 
bekende tangomelodie ‘La Cumpersita’. Dans jij mee?

De dansketting is er voor iedereen die graag danst of zich voor het eerst 
aan een eenvoudig danspasje wil wagen, samen met andere dansliefheb-
bers, jong en oud, huppelend en minder mobiel. De Ninoofse dansket-
ting verzamelt op zaterdag 28 april om 15 uur aan jeugdcentrum De 
Kuip (Dr. Hemerijckxplein). Er wordt eerst een uurtje geoefend onder lei-
ding van een danscoach van Danspunt. Om 16 uur trekt de dansketing 
zich in gang om na een parcours van een dikke kilometer te eindigen op 
het Oudstrijdersplein.

Kom naar  
buiten met je kunst

De WAK doet ook een warme oproep om voor het eerst naar buiten te 
komen met je talent: toon je talent, zoek feedback, vind gelijkgestem-
den, geef een eerste podium/toonkans... Treed buiten je comfortzone: 
verlaat het atelier, het repetitiekot, de zaal, de expo-zaal…en zoek een 
alternatieve, inspirerende plek op en vind je publiek. Dat kan via Lokale 
Helden.

Op café
Dertien dapperen durven dit jaar de uitdaging aan om zich als Lokale 
Helden te presenteren: Mystic Dreams, Solitude Within, Pulsation,  
Take 2, BONT, Alexia D’Hertoge, Thijs & Luc De Clus, Les Poulins Fland-
riens, Headlights, Albornoz, Eddie Du Prez, Pablo Who en HipHop Jam. 

Geen centrale podia op de markt of in het park dit jaar. Neen, voor de 
derde editie van Lokale Helden, dit jaar op vrijdag 27 april, duiken we de 
cafés van de binnenstad in. Er staat een podium in de cafés De Wettel 
(Stationsplein), Gonzo (Geraardsbergsestraat), Den Trappist  
(Graanmarkt), Ragtime (Langemuntstraat), De Leste Zonde (Burcht-
straat), Den Belleman (Denderkaai), Culture Pub (Graanmarkt) en  
KAAi (Oude Kaai). Vrijdag 27 april vanaf 21 uur kunnen alle muzieklief-
hebbers op kroegentocht – sorry: op muzikale ontdekkingstocht.

Dansketting op 28 april

Dans je mee? Kom dan op 28 april om 15 uur naar jeugdcen-
trum De Kuip, Parklaan. Na een uurtje oefenen vertrekt de 
dansketting al dansend – ah ja – naar het Oudstrijdersplein.   

DANSKETTING ZOEKT  
DANSERS-VOOR-EEN-DAG!

WAK WEEK VAN DE  
AMATEURKUNSTEN

LOKALE HELDEN  
GAAN OP 
‘TOURNEE CAFÉ’
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Het Hallerbos, waar anders dan in 

Halle, is bekend - zelfs beroemd - om 

het prachtige paarse tapijt van wilde 

hyacinten dat je er elk voorjaar kan 

bewonderen. Maar ook ons Nei-

gembos toont in de lente een even 

prachtige aanblik.

Wie rond deze tijd van het jaar in de 
buurt van het Neigembos komt, 

ruikt zonder twijfel de geur van daslook. Maar 
deze - al dan niet welriekende - plantjes zijn 
lang niet de enige opmerkelijke lentebloei-
ers. Het sneeuwklokje en de krokussen, dé 
koplopers, laten zich al in februari opmerken. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden kan 
je vanaf maart/april een resem aan lentebloei-
ers spotten tijdens een boswandeling. 

Bloeiende voorjaarsbloemen
Het merendeel van de voorjaarsbloeiers zijn 
vaste meerderjarige planten. Overwinteren 
gebeurt in de ondergrondse delen van de 

plant (zoals b.v. een knol). Daarin zit een 
voedselvoorraad die borg staat voor een snelle 
bovengrondse groei, vroeg in het voorjaar. Op 
die manier ontlopen ze de concurrentie van 
andere planten, maar ontwijken ze ook het 
lichtprobleem in het bos: zodra er immers 
een groen bladerdak op de bomen verschijnt, 
krijgen deze bloemen te weinig licht en zon. 
Voor wie de voornaamste voorjaarsbloeiers 
in het Neigembos ook bij naam wil kennen, 
volgt hier een greep uit het rijke aanbod van 
voorjaarsflora: sleutelbloemen, wilde narcis, 
speenkruid, maagdenpalm, hondsdraf, bos-
anemoon, boshyacint, daslook, bosviooltje, 
arondskelk, klein hoefblad, gele dovenetel, 
goudveil, look zonder look, salomonszegel, 
heelkruid, éénbes, muskuskruid, bosaardbei, 
dalkruid en lelietje-van-dalen.

Wandel in en bewonder het Neigembos en 
zijn bloemenpracht! Pluk wel nooit bloemen 
of planten in dit natuurreservaat en  
blijf op de aangeduide wandelpaden.         

HONDENLOSLOOPWEIDE 
AAN DE ABIJSTRAAT 

BEZOEK HET NEIGEMBOS MET ZIJN 
PRACHTIGE VOORJAARSBLOEIERS

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

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

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

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 2018, geef 
dan ten laatste op 10 april de gegevens in via 
UiT in Ninove op www.ninove.be (startpagina 
onderaan > ‘geef zelf je activiteit in’).

Op zaterdag 31 maart werd de 
nieuwe hondenspeelweide aan de 

Abdijstraat (op de hoek met de Kloosterweg) 
in Ninove officieel geopend. De honden-
losloopweide is een plek waar honden zonder 
leiband kunnen rondlopen. Je hond kan er in 
contact komen met andere honden en zo een 
nieuw speelvriendje vinden. Het is ook een 
ontmoetingsplek voor de  

hondeneigenaars die de ervaringen over hun 
honden met elkaar kunnen uitwisselen.
De hondenweide met een oppervlakte van 
ongeveer 1.100 m² is voorzien van de nodige 
afvalbakjes en zitbanken. Opgelet, een losloop-
zone is geen hondentoilet. Hondenpoep moet 
dus wel degelijk opgeruimd worden.        

TEGAST PROGRAMMAO42O18

DE PLOMBLOM

ZO O1.O4.2O18
DANSVOORSTELLING
I MOVE
WWW.IMOVESTUDIO.BE

Za O7.O4.2O18
LES TRUTTES / THE 
EMPIRE STRIKES BACK
JEROEN EVENTS
JEROENEVENTS@
TELENET.BE
O486 99 61 56

ZA 14.O4.2O18
WILLIAM BOEVA
RESET
JEROEN EVENTS
JEROENEVENTS@
TELENET.BE
O486 99 61 56

ZA 21-O4-2O18
FILM: ASPE 2
BANANN BVBA
O476 84 99 59

ZO 22.O4.2O18
NONKEL JEF & DE 
VERLOREN ZOON
BANANN BVBA
WWW.NONKELJEF 
INHETTHEATER.BE
O7O 691 OO2

ZA 28.O4.2O18
GET READY
VK DE DOORDRIJVERS
O54 33 62 17

ZO 29.O4.2O18
MUSICAL:
DOLFJE WEERWOLFJE
EVENT-TEAM
WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG
O54 34 1O O1

DE LINDE

ZA 21.O4.2O18
KWIS
VZW AKOUYO
O476 88 O1 71

ZA 28.O4.2O18
KWIS 
CHIRO SJALOOM 
MEERBEKE
O471 62 64 O9

di 17.O4.2O18 Theater 
TG MALPERTUIS 
Ivanov

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

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

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

wo 25.O4.2O18 Amusement 
KOMMIL FOO
Schoft

C U L T U U R
C E N T R U M
S E I Z O E N
2 O 1 7 • 2 O 1 8 B L O M

P L O M M A A N D K L A P P E R
A P R I L 2 O 1 8

SARA LAMENS

wo 13.O6.2O18 Muziek – Staand concert 

DE KREUNERS
Try-Out Concert NIEUW!!!
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communicatie@ninove.be 
054 31 32 25
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TG MALPERTUIS 

di 17 O4
2O.OO UUR

Ivanov is moe. Nog geen veertig en nu al lijkt 
het alsof hij zich ‘vertild‘ heeft. Zijn vrouw 
Anna is ongeneeslijk ziek, zijn aanbidster 
Sasja creëert voor zichzelf een heldenrol door 
hem uit z‘n depressie te willen sleuren. Wie 
met hem een gesprek wil aanknopen, lijkt op 
dovemansoren te stoten.
Is het Ivanov die z‘n omgeving lamlegt, of 
vice versa? Anders dan de kerel die zich bij 
Tsjechov uit wanhoop een kogel door de kop 
schiet, situeert regisseur Piet Arfeuille de 
lethargie van zijn hoofdpersonage tegen het 
decorum van een praatzieke samenleving die 
zich uit verveling overgeeft aan futiliteiten en 
overbodigheden, geldzucht, oeverloos geklets 
en een onophoudelijk grossieren in meningen.

Het resultaat: een pittige Tsjechov, gespeeld 
door acht klassebakken, die op niks dan 
lovende woorden en recensies kon rekenen. 

In de pers
“De kordate regie-aanpak haalt Tsjechov van 
onder de stolp. Het samenspel van de acteurs 
is verbluffend.”  (Jan De Smet, De Morgen. )
“Lukas Smolders is een intrigerende Ivanov. 
Virtuoos en boeiend laat hij de vele nuan-
ces en tegenstrijdige gevoelens in de tekst 
prachtig opborrelen. Een bijzondere acteur-
sprestatie.” (Johan Thielemans, Cobra ****)

productie: Theater Malpertuis
tekstbewerking en regie: Piet Arfeuille
spel: Lukas Smolders, Jobst Schnibbe, Tania Van 
der Sanden, Mark Verstraete, Eva Schram e.a.
decor: Ruimtevaarders
licht: Mark Van Denesse
kostumering: Lieve Pynoo

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20 

Een vederlichte voorstelling voor peuters van 
1 tot 3 jaar…

Wil je mee verdwalen tussen de de wolken en 
je laten wiegen door de wind? Wil je van dicht-
bij een vlieger zien vliegen, voor het eerst in 
de lucht, een parachute doen dansen of kijken 
hoe een bal in een luchtballon verandert? 

Kom, wij ontvoeren je naar een wereld waar 
alles vederlicht is. 
Kom, aarzel niet. Hier laten we je drijven op de 
wolken. Hier geven wij je vleugels. 
Kom, en vlieg met ons mee!

In de wolken is een interactieve peuterproduc-
tie zo licht als lucht, zo luchtig als de wolken. 
Eén acteur neemt je mee en een circusmeisje 
toont haar kunsten.

In de wolken is een scène op scène voorstel-
ling.

Spel: Peter Dewel + Sonia Massou/Michela 
Henle
Concept: Marcello & Pietro Chiarenza
Regie en scenografie: Pietro Chiarenza
Muziek: Carlo Cialdo Capelli
Grafisch ontwerp & kostuum: Margot de 
Group

www.sprookjes.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00 ∙ GEZINSBOND:
€ 8,00/€ 4,00 ∙ VP: € 9,00

Maak kennis met de meest intrigerende familie 
van deze tijd: The Infamous Roots Rielemans 
Family Orchestra.

Eduard, Gerardo, Josephine, Hermine en 
Joseph. Dat zijn de vijf gezinsleden en nako-
melingen van Roots Rielemans. De vijf hebben 
jarenlang ervaring in solo- & gezamenlijke 
projecten en in afzonderlijke verwezenlijkin-
gen: The Broken Circle Breakdown, The Pink 
Flowers, Billy & Bloomfish, om er maar enkele 
te noemen. 
Met hun eerste album Time Of Day plaatst The 
Infamous Roots Rielemans Family Orchestra 
zich meteen naast de allergrootsten.  Ze kregen 
hiervoor immers hulp van niemand minder dan 
Grammy Award winnaar Malcolm Burn: produ-
cer, mixer, muzikant van onder meer Emmylou 
Harris, Bob Dylan, The Neville Brothers, Chris 
Whitley.

De commentaren zeggen genoeg:
“Als deze onderhoudende, uitermate swin-
gende, bijwijlen pakkende, zowaar leerrijke, 
alleszins prettig gestoorde, volgens sommigen 
nu al onvergetelijke avond een indicatie is van 
het potentieel van deze prachtige familie, dan 
kan de toekomst hier niet snel genoeg zijn…
Kortom een optreden dat wij catalogeren 
onder de noemer ‘Niet te missen’!” (Rootstime)
“We nemen geen groot risico als we dit concert 
nu al het etiket ‘het beste dat we in 2016 in een 
concertzaal zagen en hoorden’ op kleven”. (Het 
Nieuwsblad)

Eduard Rielemans: vocals & European strings
Hermine Rielemans: vocals & American guitar

T
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R

SPROOKJES ENZO THE INFAMOUS ROOTS 
RIELEMANS FAMILY 
ORCHESTRA

1-3 JAAR

In de wolken Time Of DayIvanov

wo 18 O4 vr 2O O4
14.3O UUR 2O.OO UUR
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KOMMIL FOO

wo 25 O4
2O.OO UUR

Het is het leven zelf dat een klein geniepig 
schoftje is... het slaat, het zalft, het schuurt en 
het ergst van al: het eindigt.
Het blijft de broers Walschaerts voorstelling 
na voorstelling inspireren: de mens die met 
moeite recht blijft. Maar struikelt. Die telkens 
de moed vindt om weer op te staan. Om dan 
weer te struikelen.
Dat dat dan troostend is. 

Met: Raf en Mich Walschaerts. 
Regie: Ineke Nijssen en Walter Janssens
Productie: Caroline Lanoye 
Technische leiding: Koen Bellens 
Decor: Kris Van Oudenhove 

www.kommilfoo.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 25,00 ∙ REDUCTIE: € 24,00
VP: € 20,00 
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Schoft

Josephine Rielemans: vocals & Chinese strings
Joseph Rielemans: vocals & Hawaiian bass
Gerardo Rielemans: Belgian sax & ethnic flutes

www.rielemans.be

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
VP: € 7,00

KING OF 
THE BELGIANS

di 24 O4
14.OO UUR
2O.OO UUR
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King of the Belgians is een roadmovie waar-
in een ingedommelde Koning het leven - 
en zichzelf ontdekt. 
 
Nicolas III is een eenzame ziel die al lang 
het gevoel heeft dat hij een verkeerd leven 
leidt. Hij vertrekt op staatsbezoek naar 
Istanbul waar een Britse cineast, Duncan 
Lloyd, in opdracht van het Paleis een do-
cumentaire maakt om het imago van de 
Koning wat op te fleuren. 
Tijdens het bezoek komt plots het bericht 
dat Wallonië de onafhankelijkheid heeft 
verklaard. De Koning moet onmiddellijk te-
rug om zijn koninkrijk te redden! Nog voor 
de Koning klaar is om te vertrekken, ver-
stoort een krachtige zonnestorm alle tele-
communicatie en vliegverkeer. De Koning 
en zijn entourage zitten vast in Istanbul. 
Erger nog, de Turkse veiligheidsdiensten 
moeten niets weten van hun voorstel om 

dan maar ter land terug te keren. Maar de 
Koning wil niet bij de pakken blijven zitten. 
Duncan Lloyd ruikt de kans van zijn leven 
en komt met een twijfelachtig plan op de 
proppen waarin bloemenjurkjes en Bul-
gaarse zangeressen figureren. 
En zo begint hun undercover odyssee door-
heen de Balkan, een tocht vol ongewenste 
situaties, onverwachte ontmoetingen, on-
voorziene dilemma’s en onverhoopte mo-
menten van vreugde.

Regisseur: Peter Brosens, Jessica Woodworth
Acteurs: Peter Van den Begin, Lucy Debay e.a.  

België – Komedie – 2016 – 94 minuten

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 REDUCTIE: € 5,00
VP: 5,00

DE KREUNERS

Try-Out 
Concert 

wo 13 O6
2O.OO UUR
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De Kreuners gaan opnieuw de baan op! 
Walter, Erik, Jan, Ben en Axl hebben er weer 
volop zin in. 
Na enkele snel uitverkochte zaalshows in 
juni (AB Club in Brussel en De Casino in 
Sint-Niklaas), staan de jongens scherp voor 
een heuse zomertour. En deze zomertour 
komen ze voorbereiden bij ons in Ninove 
en dat op woensdag 13 juni 2018 voor een 
try-out concert. 
Voor Walter was het ‘een geval van Grote 
Goesting’. Walter: ‘We merkten stilaan dat 
de grote goesting er weer was, en dat bleek 
ook toen we een paar maanden geleden een 
paar keer in een repetitiekot afspraken. Dat 
was er muzikaal meteen boenk op, en vooral: 
het was weer heel plezant.  Alle agenda’s 
vielen goed voor volgende zomer, en de orga-
nisatoren zijn ook blij dat we weer opduiken. 
We kijken er echt naar uit.’
Eind vorig jaar verscheen de single Viktoria 
(edit 2018), een cover van Victoria van The 
Kinks. Binnenkort volgen nog andere relea-
ses via Warner Music.  
Verwacht een Kreuners-optreden met 
grote hits als Ik Wil Je, Zo Jong, Zij Heeft Stijl, 
maar ook een fijne greep uit onbekender 
werk. En vooral: veel goed humeur!

CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 25,00
DE TICKETVERKOOP VOOR DIT
CONCERT START OP WOENSDAG
4 APRIL OM 9.00 UUR!!!



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

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.

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
Je kan vriendenpassen en tickets kopen 
via de website www.ccdeplomblom.org. 
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 geor-
ganiseerd 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 geza-
menlijk afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
- Contant of via bancontact aan de balie 

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

vens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn 

steeds mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

HERBRONNEN MET MINDFULLNESS

Drie dagen gaan we aan de slag met oefeningen rond mind-
fulness: 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.

DATUM: 3 sessies: woensdag 11 april, donderdag 12 april en 
vrijdag 13 april 2018 van 09.30 uur tot 16.00 uur
PRIJZEN: € 72,00 (standaard), € 14,00 (sociaal tarief)
BEGELEIDING: Alex Klijn
PLAATS: vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove 
(ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
PRAKTISCHE INFO: Samenwerking van CC De Plomblom, 
Vormingplus
INFO EN INSCHRIJVINGEN:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
www.vormingplus-vlad.be 

VORMINGO42O18VOORUITBLIK

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

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

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

wo 3O.O5.2O18 Familie
THEATER FROEFROE
Repelsteel (6+)
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MAURICE LIEVENS, 
ARTS IN DE  
LOOPGRAVEN
ELFDE NINOOFSE  
OORLOGSGAZET 

Wist je dat er tijdens WOI wellicht meer mensen stierven 

als gevolg van de Spaanse griep dan door de oorlog zelf? 

De nieuwe Ninoofse Oorlogsgazet waagt zich alvast aan 

een schatting van het aantal Ninoofse griepdoden en 

ontdekte dat de huidige deelgemeenten Appelterre en 

Voorde het sterkst getroffen waren. 

Ook aan het front 
maakte de Spaanse 

griep heel wat slachtoffers. De 
Ninoofse legerarts Maurice 
Lievens kan ervan meespreken: hij 
worstelde in mei 1918 zelf enkele 
dagen met de ziekte. Maar de 
held van de elfde Ninoofse Oor-
logsgazet was op dat moment 
best al wat meer gewend dan 
deze pandemie, zoals blijkt uit 
het lijstje dat hij op 27 mei 1917 
opsomt in zijn dagboek, dat in 
2011 werd gepubliceerd (‘Dokter 
Lievens. Dagboek van een arts in 
de loopgraven van WO1’, uitge-
verij Lannoo): diepe wonde in de 
schedel, mitrailleurkogel dwars 
door de linkerarm, geweerkogel 
door rechterarm, schaafwonde 
aan de schedel door een kogel 
die zijn helm heeft afgeschoten,…

Maurice Lievens (1886-1935), 
huisdokter in Ninove, maar op  
1 augustus 1914 gemobiliseerd als 
legerarts, heeft zijn heldenstatus 
te danken aan het dagboek dat 
hij heeft bijgehouden en aan de 
tientallen foto’s die hij heeft ge-
maakt. Ze zijn een uniek getuige-
nis van zijn leven en werken aan 
en achter het front. Bovendien zit 
er meer dan eens een Ninoofse 
switch aan zijn dagboekverhalen,   
zoals je zal ontdekken in de  
11e oorlogsgazet.        

De Ninoofse Oorlogsgazet, een 
uitgave van de Erfgoedraad, is 
te koop in het oud stadhuis, de 
bibliotheek, de dienst toerisme 
(Hospitaalkapel) en Standaard 
Boekhandel. Kostprijs: 1 euro.  
Zie ook onze blog:  
http://ninove14-18.weebly.com. 

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

10 DAGEN FEEST  
IN DE SPIEGELTENT

Noteer alvast in je agenda: van 18 tot en met 27 mei kan je  
feesten in de spiegeltent op de OCMW-site. Met onder ande-

re The Ballroom Orchestra, Poppentheater Kukelu, Sport- & Beweegses-
sies, Yoga, Salsanight, Amanda & the Whoopies, Les Pornographes,  
The Last Country Gentlemen, VocAtom, MissT, NinofMediaMatinees, 
Frank Cools, Anton Walgrave, tango-initiatie, BibBusVertelsels,  
De Doorbrekers, Jokke Schreurs, Sima & Band, Patisserie de Luxe,  
Bal Merklez, Compadres, Lady Bird,  Bart Quartier, De Jartellen.

Het volledige programma en alle info lees je vanaf 16 april op  
www.ninove.be en in Ninove Info van mei!        

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

OPROEP PRIJS TOERISME
VVV-NINOVE VZW
500 euro voor de winnaar!

Als de bomen stilaan groen kleuren is het moment weer aangebroken 
om in je geheugen te graven en je een verdienstelijk iemand of iets te 
herinneren die/dat in het voorbije jaar uitstraling aan onze stad be-
zorgde.  Welke organisatie, publicatie, evenement, vereniging, persoon… 
bracht Ninove in 2017 op een of andere manier in het middelpunt van 
de belangstelling? 

De winnaar ontvangt -naast eeuwige roem- een oorkonde met daar bo-
venop 500 euro! Sleep deze onderscheiding zelf in de wacht of nomineer 
een medemens, een gebeurtenis, een initiatief…
Vorig jaar ging de Prijs Toerisme naar Ninovieter Gino Standaert.  
Alle andere winnaars vind je terug op www.ninove.be. 

Inschrijven doe je met het inschrijvingsformulier dat je kan downloaden 
op www.ninove.be of afhalen bij de dienst toerisme vanaf maandag  
2 april (Hospitaalkapel, Burchtstraat 44).
Bezorg ten laatste op maandag 30 april een gemotiveerde  
en gedocumenteerde kandidatuur aan het secretariaat  
van de VVV-Ninove vzw, Hospitaalkapel,  
Burchtstraat 44, Ninove.

TOERISTISCHE KALENDER 
Er staan nog een hele resem toeristische activiteiten op het programma! 
Save the date!

> zondag 22 april: erfgoedwandeling (zie p. 6)

> zondag 6 mei: wandeling in en rond het Neigembos

> zondag 10 juni: fietstocht 'Langs drie molens'

> 1 juli tot 16 september: wandelzoektocht in de stad 

> zondag 1 juli: zomerwandeling Denderwindeke

> zondag 5 augustus: straatnaamwandeling rond toponiemen

> zondag 16 september: einddag wandelzoektocht op autovrije zondag 
+ opendeurdag in de Hospitaalkapel 

> zondag 28 oktober: herfstwandeling in Lieferinge

> zondag 16 december: kerstwandeling        

Meer info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85
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EEN BO(O)N VOOR NINOVE!  
EEN BO(O)N VOOR DE STAD
ONTDEK MET DE GESCHENKBON DE 
TROEVEN VAN DE LOKALE ONDERNEMER!

Het perfecte cadeau voor iemand 
kopen is vaak een moeilijke klus. 

Met de geschenkbon van de stad  wordt dit 
een pak eenvoudiger. Je kiest zelf het bedrag 
en de gelukkige kan met de geschenkbon in 
een groot aantal lokale handelszaken terecht. 
Of de geschenkbon wordt gebruikt voor een 
nieuwe outfit, een gezellig etentje of als pure 
verwennerij, kiest de ontvanger volledig zelf.  
Bovendien biedt de geschenkbon van de stad 
de kans om nieuwe zaken te ontdekken en 
krijgen lokale handelszaken een extra duwtje 
in de rug. 

De lijst met deelnemende zaken vind je op 
www.ninove.be (onder werken en onderne-
men). De geschenkbonnen van de stad zijn 
verkrijgbaar in 5, 10, 25 en 50 euro en kunnen 
aangekocht worden aan de onthaalbalie van 
het stadhuis. 

Heb je een handelszaak in Ninove en wens 
je mee te werken aan de geschenkbon van 
de stad, neem dan zeker contact op met de 
dienst lokale economie!         

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

SHOPPEN 
IN NINOVE

Ninia shopping center  
organiseert
Op zaterdag 7 april komt Bumba op bezoek  
in Ninia Shopping Center! Kom tussen  
14 uur en 16 uur naar het Shopping Center en 
ontmoet je favoriete personage. Vergeet zeker 
je fototoestel niet. 
Meer info? www.niniashoppingcenter.be 

Gratis parkeren
In de binnenstad kan je op dinsdag 10 april 
(Dag van de Markt) gratis parkeren. Op zater-
dag 7 april kan je in de straten aan de sporthal 
(wijk ‘Blokken’) gratis parkeren (Vita-Kids 
Athletics).        

Op 16, 17 en 18 mei houdt de FOD 
Financiën zitdagen in het stadhuis 

van Ninove (vergaderzaal 2), telkens van 9 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. 

Beperkte plaatsen
Je moet wel vooraf een afspraak maken!  
Dit kan van 23 april t.e.m. 27 april bij de dienst 
burgerzaken via 054 31 32 59 of  
bevolking@ninove.be.

De plaatsen zijn beperkt. Per gemaakte af-
spraak 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 2017 

(inkomsten 2016)
> identiteitskaart
> fiscale fiches die je ontvangen hebt        

DAG VAN DE MARKT

Op 10 april word je tijdens de ‘Dag van de 
Markt’ door de marktkramers verwend met 
gratis proevertjes, geschenkjes, kortingen, enz. 
Ook de Narrengilde en de mobiele Jazzband 
‘Goe bezig’ komen langs.
Op Dag van de Markt parkeer je gratis in de 
binnenstad.

Meer info
dienst lokale economie 
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 05

Meer info
dienst burgerzaken 
bevolking@ninove.be  
054 31 32 59

LAAT JE BELASTINGSAANGIFTE 
INVULLEN
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WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE 
DREEFSTRAAT-WEGGEVOERDENSTRAAT  
GESTART OP 26 MAART 

Op 26 maart startte aannemer 
Viabuild met de wegen- en riole-

ringswerken aan de Dreefstraat – Weggevoer-
denstraat.  
De werken zullen in 4 fases verlopen en zullen 
1 jaar duren. In de eerste fase worden er wer-
ken uitgevoerd ter hoogte van de Graanmarkt, 
vanaf het kruispunt met de Oude Kaai tot het 
kruispunt Mallaardstraat. Deze doorgang zal 
tot juni 2018 onderbroken zijn. Het centrum 
van Ninove is bereikbaar via de Ring en de 
Centrumlaan. De handelaars blijven bereikbaar 
tijdens de werken.

Website en nieuwsbrief
Op de website van Aquafin (www.aquafin.be - 
Mijn omgeving – NIV3026) vind je praktische 
info over de aanvang en de vorderingen van 
de werken, de planning, de fasering en de 
wegomleggingen. Als je graag op de hoogte 
blijft van de werken, kan je je inschrijven voor 
de nieuwsbrief. Dat kan via de knop ‘Volg dit 
project’ bovenaan de pagina.        

Meer info
dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be
054 31 33 05

Veiligheidsmonitor?

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbe-
vraging over verschillende veiligheidsthema's. 
Deze grootschalige enquête is een uitgelezen 
kans om te weten te komen wat er leeft bin-
nen de stad. 
Je wordt als burger bevraagd over je onveilig-
heidsgevoel, buurtproblemen, preventie en de 
kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief 
wordt georganiseerd door de politie in samen-
werking met FOD Binnenlandse Zaken en de 
lokale besturen.

Inwoners die via een statistische toevalssteek-
proef worden geselecteerd, zullen de enquête 
in de bus krijgen. De resultaten worden begin 
2019 verwacht.

De verzamelde informatie 
bevat waardevolle indicatoren 
voor de uitwerking van het 
veiligheidsbeleid van de stad. 

Vul de enquête in!

Jouw medewerking is van groot belang. Een 
hoge respons leidt immers tot kwalitatieve 
resultaten die toelaten om beter op de noden 
te kunnen anticiperen. Neem dus zeker de 
nodige tijd om de vragen van de enquête te 
beantwoorden. De antwoorden worden vol-
ledig anoniem verwerkt.         

Meer info? Politie Ninove, 054 31 32 20

Solliciteer vanaf nu via de online tool:  
www.vv-solliciteren.be/sggeni. Je wordt dan 
opgenomen in de kandidatenlijst en verder 
gecontacteerd bij eventuele openstaande 
vacatures in scholengemeenschap GeNi. 
De gegevens die je op deze manier bezorgt, 
worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Vul 
je kandidatuur zo volledig mogelijk in en voeg 

zeker je cv toe. 
Via de website kan je ook steeds je actuele 
werksituatie ingeven. Op die manier weet de 
stad wanneer ze je nog kan contacteren voor 
een vacature.

VEILIGHEIDSMONITOR 2018

INTERESSE VOOR EEN JOB IN  
HET STEDELIJKE BASISONDERWIJS?

Meer info
www.aquafin.be
dienst openbare werken 
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 83

Voor dringende politiehulp 

101
Voor algemene informatie 

054 31 32 32
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Niet pluis gevoel

Naarmate we ouder worden, ervaren we dat 
het allemaal niet meer van een leien dakje 
loopt. Als het over ons geheugen of emotio-
nele toestand gaat, zijn we terughoudender 
om dit te vertellen. Het gevoel hebben dat er 
iets niet klopt of niet pluis is, kan verschillende 
oorzaken aan de basis hebben. Wanneer er 
een dementie vastgesteld wordt, kan dit een 
zware klap zijn. Als je niet weet wat er aan de 
hand is, kan het een grote impact hebben op 
je zelfwaarde of gemoedstoestand, maar ook je 
relaties in het gedrang brengen. Je bezorgdheden 
delen, er met je huisarts over praten of het tegen 
iemand die je vertrouwt vertellen, kan helpen 
om dit nader te onderzoeken.

Meer info? Neem contact op met je mutua-
liteit of met het Expertisecentrum Dementie 
Meander, Kerkstraat 115, Dendermonde 
052 26 28 23 of meander@dementie.be.

SLUIT JE HUIS OF  
BEDRIJF AAN OP DE ZON! 

Tot en met 1 mei kan je je als inwoner 
van Oost-Vlaanderen gratis en 

vrijblijvend inschrijven voor de derde groeps-
aankoop zonnepanelen van de provincie 
Oost-Vlaanderen en de stad Ninove.

Hoe werkt de groepsaankoop?

> Inschrijven: je kan tot en met 1 mei gratis en 
vrijblijvend inschrijven.

> Veiling: op 2 mei vindt de veiling plaats. 
Leveranciers bieden hun scherpste prijs aan. 

> Persoonlijk voorstel op maat: vanaf 22 mei 
ontvang je een persoonlijk voorstel op basis 
van jouw inschrijvingsgegevens met een 
indicatie van jouw rendement. 

> Jij kiest! Vind je het aanbod interessant? 
Alleen dan accepteer je het persoonlijk 
voorstel vóór 30 juni. 

> Installatie: Je gegevens worden doorge-
stuurd naar de winnende leverancier. Na 
een inspectie zal jouw zonnepanelensys-
teem geïnstalleerd worden. Streefdatum om 
alle installaties af te ronden is 1 februari 2019.

Wie kan deelnemen?

Alle inwoners van Oost-Vlaanderen die 
eigenaar zijn van het dak, of huurders die ex-
pliciete toestemming hebben van de eigenaar, 
kunnen deelnemen. Ook als kleine of middel-
grote onderneming (KMO) of vereniging van 
mede-eigenaars (VME) kan je je inschrijven.

Meer info?
www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, 
zonnepanelen@oost-vlaanderen.be,  
tel. (gratis) 0800 26 803 (werkdagen van  
9 tot 17 uur).        

VERKIEZINGEN  
OP 14 OKTOBER
OOK ALS NIET-BELG KAN  
JE GAAN STEMMEN! 

Op 14 oktober trekken we opnieuw naar de stembus om een nieuw stads-  

en provinciebestuur te kiezen. Wie geen Belgische nationaliteit heeft, kan  

toch zijn stem uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag  

14 oktober, net als alle Belgische kiezers. 

Als niet-Belg moet je wel aan een 
aantal voorwaarden voldoen en je 

op voorhand inschrijven.

Schrijf je in

Wie geen Belgische nationaliteit bezit, kan 
toch zijn stem uitbrengen bij de gemeente-
raadsverkiezingen (maar niet voor de pro-
vincieraadsverkiezingen). Als niet-Belg moet 
je ook aan een aantal voorwaarden voldoen 
en je ten laatste op 31 juli inschrijven. Het 
aanvraagformulier vind je op www.ninove.be 
> verkiezingen of bij de dienst bevolking.

Wie zich vroeger al heeft ingeschreven als 
kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
moet zich niet meer opnieuw inschrijven 
voor de verkiezingen van 2018: dan sta je al 
in de kieslijst geregistreerd als kiezer voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.

Ben je EU-burger? Dan moet je

> 18 jaar of ouder zijn op 14 oktober 2018
> op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het 

bevolkings- of vreemdelingenregister van 
Ninove

> niet van het kiesrecht uitgesloten of ge-
schorst zijn.

Ben je niet-Belg en burger van een land 
buiten de Europese Unie? Dan moet je ook:

> 5 jaar ononderbroken legaal in België wonen
> verklaren dat je de Belgische grondwet, de 

Belgische wetten en het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens naleeft.

Stemplicht

Let op: na registratie geldt de stemplicht net 
als voor alle andere kiezers.        

Meer info
dienst bevolking 
bevolking@ninove.be 
054 31 32 59 
www.vlaanderenkiest.be

✔

Familiegroep dementie regio Ninove 

Op 12 april krijg je in de familiegroep infor-
matie over activiteiten voor personen met 
dementie. Naast het informatief luik is er ook 
ruimte voor een gesprek met lotgenoten.

> 12 april
> 14 uur tot 16 uur
> Vergaderzaal oud stadhuis,  

Oudstrijdersplein 6, Ninove
> Gratis toegang
> Inschrijven via:  

ninove@alzheimerliga.be

Praatcafé Dementie  
Oost – Vlaanderen 
Regio Geraardsbergen

Kasper Bormans stelt op 7 mei zijn boek Wat 
Alz? voor, met handige tips en technieken om 
te communiceren met mensen met dementie.

> 7 mei  
> 19.30 uur
> LCD Maretak, Groteweg 27 B,  

9500 Geraardsbergen
> Gratis toegang        

NINOVE DEMENTIEVRIENDELIJKE STAD
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Meer info

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97
Zwembad De Kleine Dender 
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64

INSCHRIJVEN VOOR DE 
SPORTKAMPEN TIJDENS 
DE ZOMERVAKANTIE
De online inschrijvingen voor de sportkampen 
(via www.ninove.be) starten maandag 16 april.  
Schrijf je voor iemand anders in, doe dan een 
bijkomende inschrijving met de gegevens van 
deze kinderen en hun ouders.
Vul zeker een e-mailadres in voor alle deel-
nemers die je inschrijft (zo krijgt iedereen 
de praktische afspraken van het kamp en de 
fiscale attesten).

SPORT- 
SMAAKZOEKTOCHT
Zaterdag 21 april

Je kan kiezen voor een korte (6 km) of lange 
(12 km) wandeling met tussendoor leuke 
sportieve opdrachten en lekkere proevertjes. 
Ieder jaar komt er een andere deelgemeente 
aan bod. Bij deze editie verken je de omgeving 
van Lieferinge.

> Startplaats: buurthuis De Kasseide,  
Kasseide 42, Lieferinge.

> Vrije start van 13.30 uur tot 14 uur.
> Deelnameprijs: volwassenen 7 euro, 

kinderen: 5 euro. Vooraf inschrijven tot 
16 april bij de sportdienst. 

MOBIEL PADELCOURT 
AAN SPORTHAL
Padel is een mix van tennis en squash: je speelt 
de bal via het net of via de muren naar je 
tegenstander. De sportdienst zorgt voor een 
mobiel padelcourt. Het court wordt tijdens de 
maanden mei en juni opgesteld op de parking 
van de sporthal.

Hou de komende editie van Ninove Info in het 
oog voor dagen, uren, kostprijs...     

SPORTELEN@C
Sportdag aan zee voor 50+ plussers op vrijdag 
8 juni. De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaan-
deren organiseert deze sportdag in Cadzand 
voor de sportieve 50-plussers van Ninove, 
Haaltert, Denderleeuw, Geraardsbergen en 
Lierde. 

> Deelnameprijs: 15 euro/persoon
> Vervoer met de bus
> Vooraf inschrijven is verplicht via  

054 33 93 97 of sport@ninove.be,  
met vermelding van je gegevens.

> 24 FEBRUARI  I  MEERBEKE
 Flanders Classics en Omloop Finish Team i.s.m. stad Ninove
 OMLOOP HET NIEUWSBLAD - ELITE VROUWEN WE 1.1
 OMLOOP HET NIEUWSBLAD - ELITE HEREN 1.UWT (UCI WORLD TOUR)

> 25 FEBRUARI  I  MEERBEKE
 Flanders Classics en Omloop Finish Team i.s.m. stad Ninove
 OMLOOP HET NIEUWSBLAD CYCLO (ETIXX CLASSICS TOUR)
 
> 1 MEI  I  NINOVE
 Wielerclub De Redding
 GROTE PRIJS 1 MEI - NIEUWELINGEN EN JUNIOREN
  
> 12 MEI  I  POLLARE
 Sint Kristoffelvrienden Pollare
 TROFEE OOST-VLAANDEREN - INTERCLUB BELOFTEN
 
> 25 JUNI  I  ASPELARE
 Wielerclub De Foxen
 OPEN OMLOOP CAT. 1.12 B ELITE ZONDER CONTRACT EN BELOFTEN
 
> 2 JULI  I  DENDERWINDEKE
 De Kermismaandag vrienden
 OPEN OMLOOP CAT. 1.12 B ELITE ZONDER CONTRACT EN BELOFTEN
 
> 15 JULI  I  POLLARE
 Sint Kristoffelvrienden Pollare
 ASPIRANTEN 
 
> 19 JULI  I  NINOVE  
 Denderclub Ninove
 GROTE PRIJS BEECKMAN-DE CALUWÉ - ELITE MET CONTRACT
 
> 22 JULI  I  POLLARE
 Brothers on bikes
 1E GP BROTHERS ON BIKES - ELITE MET EN ZONDER CONTRACT
 
> 4 AUGUSTUS  I  DENDERWINDEKE
 Wielerclub Denderwindeke Sportief
 OPEN OMLOOP NIEUWELINGEN EN JUNIOREN

> 25 AUGUSTUS  I  NEDERHASSELT
 Wielervrienden Nederhasselt
 LADIES CYCLING TROPHY O.-VL. 2018 - DAMES ELITE

> 26 AUGUSTUS  I  NEDERHASSELT
 Wielervrienden Nederhasselt
 BEKER VAN BELGIË - INTERCLUB NIEUWELINGEN

 > 3 SEPTEMBER  I  DENDERWINDEKE
  De Kermismaandag vrienden 
 OPEN OMLOOP
 1.18 ELITE ZONDER CONTRACT EN BELOFTEN MASTERS DAGVERGUNNING

V.U.: Tania De Jonge, stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove.

WIELER
WEDSTRIJDEN
OP GRONDGEBIED NINOVE

2018
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OP GRONDGEBIED NINOVE
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SPORT!

SWIM EN RUN 
Zaterdag 28 april

Hou je van zwemmen en lopen? Dan is Swim 
en Run op 28 april zeker iets voor jou!

Wedstrijden

> Mini: 250 m zwemmen en 2 km lopen, start 
om 14 uur

> Medium: 500 m zwemmen en 7 km lopen, 
start om 14.30 uur.

> Maxi: 750 m zwemmen en  
10 km lopen, start om 15 uur.

De wedstrijden gaan door in zwembad  
De Kleine Dender en op de  
Finse piste in het stadspark.

Deelnemen kan vanaf 14 jaar, individueel of 
per 2. Je bent 1 uur vóór de start van jouw 
wedstrijd aanwezig.
Deelnameprijs: 8 euro individueel, 12 euro per 
duo. Inschrijving is pas geldig na betaling.
Inschrijven vóór 20 april in zwembad De 
Kleine Dender.        
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50 jaar huwelijk
Despretz Walther,  
geboren op 12 september 1943,
met Maria Scheerlinck,  
geboren op 25 december 1948.
Gehuwd op 1 maart 1968.
Wonend in Appelterre.

Hector Van Der Schueren, 
geboren op 15 april 1944,
met Wivine De Feyter,  
geboren op 24 maart 1943.
Gehuwd op 3 april 1968.
Wonend in Outer.

Herman Goossens,  
geboren op 28 juni 1948,
met Monique De Mesmaeker, 
geboren op 24 juni 1948.
Gehuwd op 5 april 1968.
Wonend in Ninove.

André Van Der Taelen,  
geboren op 6 juni 1942,
met Rita Staels,  
geboren op 16 augustus 1945.
Gehuwd op 12 april 1968.
Wonend in Ninove.

Willy Bické,  
geboren op 22 december 1944,
met Miriam Beeckmans,  
geboren op 21 juni 1947.
Gehuwd op 19 april 1968.
Wonend in Ninove.

Prosper Van Londersele,  
geboren op 30 oktober 1945,
met Annie Van den Berge, 
geboren op 22 januari 1948.
Gehuwd op 19 april 1968.
Wonend in Ninove.

Johnny Raes,  
geboren op 3 april 1946,
met Marie-Claire Standaert, 
geboren op 3 maart 1948.
Gehuwd op 26 april 1968.
Wonend in Ninove.

Freddy Van den Broeck,  
geboren op 10 oktober 1943,
met Yolande Pauwels,  
geboren op 6 juni 1948.
Gehuwd op 26 april 1968.
Wonend in Okegem.

60 jaar huwelijk
Roger Van Laethem, geboren 
op 5 december 1933,
met Lena Vanopdenbosch, 
geboren op 18 september 1937.
Gehuwd op 19 april 1958.
Wonend in Outer.

Tony De Schryver,  
geboren op 3 juni 1932,
met Lisetta Verleyen,  
geboren op 24 maart 1936.
Gehuwd op 22 april 1958.
Wonend in Appelterre.

GOUD

Van jong 
naar

Check de uitkalender  
van deze maand op de 
bladzijde hiernaast

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 
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.

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

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!

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
Wachtdienst apothekers  
De wachtdienst voor apothekers  
is voor iedereen raadpleegbaar op de wachtkaarten bij de 
individuele apotheken, via www.apotheek.be of via het 
betalend nummer 0903 99 000 (1,50 euro/min). 
Bij de apotheek van wacht kan je enkel terecht voor drin-
gende geneesmiddelen.

VERHUIS STADSDIENSTEN

Een aantal stadsdiensten verhuisden naar het vroegere gebouw van de 
FOD Financiën, Bevrijdingslaan 7 (ingang via de doorgang links van het 
postgebouw): sociale zaken, integratie, lokale economie, ICT, integrale 
veiligheid, logistiek/overheidsopdrachten. Ook PWA en Wijk-Werken 
verhuisden naar dit gebouw. In de loop van de maand april verhuizen 
ook nog de diensten onderwijs, patrimonium en personeel.

BETALEN MET  
BANCONTACT  
IN HET STADHUIS 
Om je betaalcomfort te verbe-
teren én om de veiligheid van de 
stadsmedewerkers te verhogen, be-
taal je voortaan ook in het stadhuis 
met Bancontact/Mister Cash.
Veilig betalen met Bancontact 
i.p.v. met cash geld, heeft dan ook 
de voorkeur.

Staat het logo van Vlieg bij een 
activiteit? Dan is dit een activi-
teit voor kinderen (-12 jaar) 
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Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be

Meer info Onthaal
054 31 32 33

Wachtdiensten
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UiTKALENDER
1 april 
Kermis Pollare

13 april 
Start to run 

> Wat? Sart van de 'start2run'-
sessies. Trek je sportschoenen 
aan en loop op 10 weken tijd 5 
kilometer.

> Waar? Atletiekpiste, Parklaan, 
Ninove

> Uur? 19 uur
> Wie? Atletiekclub VITA

3 en 4 april 
Workshop lentekabouter 
en slijm maken

> Wat? Creatieve 2-daagse. Je 
zoon of dochter maakt met 
o.m. gips, verf en décopatch 
een mooie, grote kabouter. 
Daarnaast zal er ook slijm 
worden gemaakt.

 Op 4 april is er ook een work-
shop ‘lentekabouter maken’ 
voor volwassenen.

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 13.30 tot 16.15 uur. 
Workshop volwassenen 
(04/04) van 18.45 tot 21.30 uur.

> Wie? L'arte creatief atelier

4 april  
Knutselactiviteit  
in Speelodroom

> Wat? Knutselactiviteit: zelf 
slijm maken!

> Waar? Speelodroom, Bevrij-
dingslaan 9, Ninove

> Uur? 14 tot 15 uur
> Wie? Speelodroom

6 april 
Halvedagwandeling  
Denderwindeke

> Wat? Halvedagwandeling  
(8 km) in Denderwindeke.

> Waar? Kerk Denderwindeke
> Uur? 14 uur
> Wie? OKRA sport Midden-

Vlaanderen

7 april 
Speelavond gezelschaps-
spellenclub Kierewiet

> Wat? Maak kennis met 
boardgames, sociale games en 
occasionele partygames tijdens 
de maandelijkse spelavonden.

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

> Uur? 20 uur
> Wie? Gezelschapspellenclub 

Kierewiet

7 april 
Les Truttes:  
The People's party

> Wat? De nieuwe show van Les 
Truttes: een mix van 'über-
kitsch en undercool'. Kortom, 
een muzikaal totaalspektakel 
dat niemand onberoerd zal 
laten.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

7 – 29 april  
Tentoonstelling ‘Binnen 
spelen, buiten spelen’

> Wat? Laat je verbazen door de 
speelgoedcollectie van 1900 
tot nu

> Waar? Oud stadhuis,  
Oudstrijdersplein 6, Ninove

> Uur? Op weekdagen tijdens 
de openingsuren van het oud 
stadhuis, op za. en zo. van  
14 tot 17 uur. Op 22/04 van  
10 uur tot 17 uur.

> Wie? Dienst cultuur i.s.m. 
Speelgoedmuseum Mechelen

8 april 
Kermis Outer: 8 april

9 april 
Nordic Walking in Neigem

> Wat? Maandelijkse Nordic 
Walking oefentocht (7 km). 
Gewone wandelaars kunnen 
ook deelnemen.

> Waar? Kapel Bevingen, Neigem
> Uur? 14 uur
> Wie? OKRA sport Midden-

Vlaanderen

10 april 
Dag van de Markt

> Wat? Tijdens de Dag van de 
Markt kan je in de kramen 
proevertjes, geschenkjes of ex-
tra kortingen krijgen. Daarnaast 
voorziet de stad leuke animatie.

> Waar? Stadscentrum
> Uur? 8.30 tot 12.30 uur
> Wie? Dienst lokale economie

11 april  
Voorleesuurtje:  
Vrolijke Vrienden

> Wat? Een zoektocht naar 
vriendschap in de mooiste 
prentenboeken van de bib  
(4 - 8 jaar).

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 14.30 uur
> Wie? Bib

12 april 
Workshop schilderen:  
lentelandschap

> Wat? Ga aan de slag met verf, 
canvas, karton... en schilder je 
gedroomde lentelandschap.

> Waar? Brakelsesteenweg 651, 
Voorde

> Uur? 13.30 tot 16 uur
> Wie? L'arte creatief atelier

12 april 
Samenkomst familiegroep 
Dementie

> Wat? Tijdens deze samen-
komst wordt gewerkt rond 
activiteiten voor personen met 
dementie.

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? 14 tot 16 uur
> Wie? Alzheimer Liga vzw

14 april 
William Boeva: Reset

> Wat? Comedian William 
Boeva brengt zijn verrassende 
nieuwe show, Reset.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 20 uur
> Wie? Jeroen Events

14 april 
Spelletjesavond / cantus

> Wat? Ben je klaar voor een 
toffe spelletjesavond / cantus 
in buurthuis Hofstad?

> Waar? Buurthuis Hofstad, Ne-
derhasseltstraat 338, Aspelare

> Uur? 20 uur
> Wie? VtbKultuur

15 april 
Turkse spelletjes

> Wat? Speelde je al eerder 
Turkse spelletjes? Het kan op 
zondagvoormiddag 15 april.

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

> Uur? 9.30 uur
> Wie? VtbKultuur i.s.m. vzw 

Turkuaz

15 april 
Rommelmarkt en  
garageverkoop Okegem

> Wat? Garageverkoop in het 
dorp. In de Kouterbaan vind je 
standen van deelnemers van 
buiten Okegem.

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

> Uur? 11.30 tot 17 uur
> Wie? KWB Okegem

18 april  
Buitenspeeldag

> Wat? Talrijke sport- en bewe-
gingsactiviteiten voor kinderen 
(6 - 12 jaar). Kleuterdorp voor de 
kleinsten. Wist je trouwens dat 
ook de speelotheek deelneemt?

> Waar? Atletiekpiste + Speelo-
droom (Bevrijdingslaan 9, Ninove)

> Uur? 13.30 tot 16.30 uur
> Wie? Jeugddienst en sport-

dienst

18 en 25 april 
Babbelonië Ninove

> Wat? Wil je je stadsgenoten 
beter leren kennen? Heb je zin 
in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? In Babbelo-
nië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar.

> Waar? WZC Klateringen, 
Centrumlaan 173, Ninove

> Uur? 9 tot 11 uur
> Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

19 april 
Borstvoeding, the real stuff

> Wat? Wil je graag meer weten 
over borstvoeding? Heb je 
vragen of twijfels of weet je 
niet goed hoe en wat? Ga dan 
zeker naar deze workshop!

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? VICTO vzw

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove
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20 april 
Lezing door  
volkssterrenwacht Mira 

> Wat? Tijdens deze lezing voor 
jong (8+) en oud ontdek je 
meer over onze planeet en het 
heelal. Bij goed weer werp je 
na de lezing een blik door de 
telescoop.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

> Uur? 19 tot 21 uur
> Wie? Bib

20 april 
De nieuwe voedingsdriehoek

> Wat? Lezing waarin de nieuwe 
voedingsdriehoek wordt ge-
wikt en gewogen. Eet je beter 
plantaardige dan dierlijke voe-
ding? En hoe kan je de nieuwe 
driehoek dagelijks toepassen?

> Waar? Zaal Pax, Appelterre-
dorp 13, Appelterre-Eichem

> Uur? 19.30 uur
> Wie? AmiVita

21 april  
Sportsmaakzoektocht

> Wat? Wandeling (6 of 12 km) 
in Lieferinge met tussendoor 
leuke sportieve opdrachten en 
lekkere proevertjes. 

> Waar? Buurthuis De Kasseide, 
Kasseide 42, Lieferinge

> Uur? Vrije start tussen  
13.30 en 14 uur

> Wie? Sportdienst

21 april  
Tribute to Toots

> Wat? Ode aan Toots Thiele-
mans met een dubbelconcert 
op 21 april (soliste mondhar-
monica: Hermine Deurloo).

> Waar? Theresiakerk, Edingse-
steenweg 2b, Ninove

> Uur? 20 uur 
> Wie? Koninklijke Muziekmaat-

schappij Moed & Volharding 
Denderhoutem

21 april 
Lente- en tuinbeurs

> Wat? Ontdek alle 2de hands-
spullen voor buiten: tuinstoe-
len en -tafels, bloempotten, 
kampeergerief, speelgoed…

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

> Uur? 9.30 uur tot 17 uur
> Wie? Kringwinkel ‘t Vierkant

21, 22, 28 en 29 april 
Toer der Torens

> Wat? Reizende tentoonstelling 
met kunstvoorwerpen en erfgoed-
objecten uit deelgemeenten en 
parochies. 1e locatie: Neigem

> Waar? Kerk van Neigem
> Uur? 14 tot 17 uur. Op 28/04 

van 10 tot 17 uur.
> Wie? Dienst cultuur 

22 april 
Kermis Outer-Lebeke

22 april 
Koken met de natuur

> Wat? Welke planten, groenten 
en fruit kan je eten? Na een 
inleiding worden planten ver-
zameld, die dan bereid worden.

> Waar? Buurthuis Hofstad, Ne-
derhasseltstraat 338, Aspelare

> Uur? 9 tot 14 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

22 april  
Palingwandeling

> Wat? Wandeling in Wichelen 
met Rik Van Rossen. Aan-
sluitend paling eten aan het 
Donkmeer.

> Waar? Plein aan de Twijnster, 
Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Davidsfonds Ninove

22 april  
Dialectquiz en  
bekendmaking Schoonste 
Dialectwoord

> Wat? Speel de quiz ‘Wie is 
de beste dialectklapper van 
Ninove’. Aansluitend bekend-
making van het Schoonste Dia-
lectwoord van (groot)Ninove.

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? 15.30 uur
> Wie? Dienst cultuur

22 april  
Erfgoedwandeling

> Wat? ‘Kiezen' is het thema van 
Erfgoeddag 2018 en dus ook 
van deze erfgoedwandeling 
door de stad met aandacht 
voor het erfgoedaanbod.

> Waar? Toeristisch bezoekers-
centrum (Hospitaalkapel), 
Burchtstraat 44, Ninove

> Uur? 14 uur
> Wie? Dienst toerisme

22 april 
Nonkel Jef & de verloren 
zoon

> Wat? Theatervoorstelling over de 
bekendste boer van Vlaanderen.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 15 uur
> Wie? Theatertainment Producties

25 april 
BAL-bustournee

> Wat? Wekelijkse ontmoeting 
tussen inwoners van een deel-
gemeente en de stadsdiensten 
op de BAL-bus. Aperitief/pick-
nick, infostand en muziekmo-
ment. 1e afspraak in Appelterre.

> Waar? Kerkplein Appelterre
> Uur? 16 tot 22 uur
> Wie? Dienst cultuur

26 april  
Cursus: Roofvogels

> Wat? In twee theoriesessies 
(26/04 en 24/05) en een excur-
sie leer je 'onze' roofvogels en 
hun levenswijze kennen.

> Waar? Oud stadhuis, Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

> Uur? 19.30 uur
> Wie? Natuurpunt Ninove

27 april 
Lokale Helden op Tournee 
Café

> Wat? Verschillende muziek-
groepen presenteren zich als 
Lokale Held in een aantal cafés 
in het stadscentrum

> Waar? Cafés in de binnenstad
> Uur? 21 uur
> Wie? Jeugddienst i.s.m. dienst 

culltuur

28 april 
Rond Erato:  
Dag van de Dans 

> Wat? Lokale dansliefhebbers ver-
tellen over hun passie voor dans.

> Waar? Bib, Graanmarkt 12, Ninove
> Uur? 11 uur
> Wie? Bib

28 april  
Swim en Run

> Wat? Hou je van zwemmen en 
lopen? Neem dan deel aan 1 van 
de 3 wedstrijden Swim en Run.

> Waar? Zwembad De Kleine 
Dender en Finse piste (stadspark)

> Uur? Vanaf 14 uur
> Wie? Zwembad De Kleine Dender

Meer info

UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be  
054 31 32 86
dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

28 april 
Dansketting

> Wat? Help jij mee een mense-
lijke dansketting te maken n.a.v. 
Week van de Amateurkunsten?

> Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

> Uur? 15 uur
> Wie? Dienst cultuur

29 april 
Wettelklassieker Ninove 
(Bianchi Trofee)

> Wat? Haal je fiets van de haak 
en neem deel aan de Wettel-
klassieker Ninove. Keuze uit 25, 
50 en 80 km.

> Waar? Heilige Harten Instituut, 
Onderwijslaan 4, Ninove

> Uur? 7.30 tot 16 uur
> Wie? Maspoe Events

29 april 
Open speelpleindag

> Wat? Open speelpleindag met 
workshops en doe-activiteiten, 
zoals eendjes vissen, schmink-
stand, pannenkoekenhuisje, 
petanque, boogschieten…

> Waar? Speelterrein Wenteka, 
Bokkendries 9, Denderwindeke

> Uur? 13 tot 18 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

29 april 
Tweedehandsbeurs

> Wat? Tweedehandsbeurs met 
standen en actieve workshops 
voor jong en oud.

> Waar? Trefpunt Winnik, Bok-
kendries 9, Denderwindeke

> Uur? 14 tot 18 uur
> Wie? Gezinsbond Denderwindeke

29 april 
Dolfje Weerwolfje,  
de musical (5+) 

> Wat? Een spannende fami-
liemusical over Dolfje, een 
doodgewone jongen die in een 
weerwolf verandert. Met o.m. 
Jan Schepens, Katja Retsin én 
Ninovieter Tim Asselman.

> Waar? Cc De Plomblom, 
Graanmarkt 12, Ninove

> Uur? 14.30 uur en 16.45 uur
> Wie? Event-Team

22
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Parket

48 JAAR ERVARING

 N I E U W

met designvloer
       • Houtpatronen
       • Steenpatronen
       • Zeer eenvoudige plaatsing

Vinyl



Vloeren voor huis & tuin?
Veronove Tegels!

Brusselsesteenweg 368, 9402 Ninove | 054/33.10.89 | www.veronove.be 
 di-vr 9u-12u30 & 13u30-18u | za 10u-12u & 13u30-16u30 | zon- & maandag gesloten  

4 verdiepingen keuze: 
• Terrastegels in alle diktes 
• Tegelparket - ook voor terras
• XXL-formaten 
• Keramische tegels & natuursteen

+ Promoties op nieuwe collecties
+ GRATIS stockage tot 1 jaar
+ GRATIS gebruik tegelsnijder ea.
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