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Op de fiets: de Ninoveroute
Te voet: de Ninoofse bossen

Naar het WK: Garden of Eden



• 100% onafhankelijk

• begeleiding van A tot Z

• gratis hypotheek.expert

Leningen vergelijken
bij 25 banken?
Dat is kinderspel!

hypotheek.winkel Ninove
Onderwijslaan 45 bus 8 9400 Ninove

Tel. 054 69 01 01 Gsm 0472 66 44 52
ninove@hypotheekwinkel.be

Nu ook voor alle (elektrische fietsen) 
een omniumverzekering met bijstand!

Contacteer ons vrijblijvend.

•  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!
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Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: dienst communicatie • Valéry De Smet • Pixabay • 
Liesbeth Renneboog, stadsfotografe • Erwin Bosman 

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

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

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
ABC Drukkerij • 9402 Meerbeke

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

GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 21 juni om 19.30 uur in het stadhuis,  
Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via Onderwijs-
laan, kant PTI).

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

EXTRA’S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op:
> 11 juli (uitgezonderd zwembad de Kleine Dender: 

open van 9 uur tot 17 uur)
> 21 juli
> 15 augustus

Extra sluitingsdagen
> 1 juli t/m 19 augustus: cc De Plomblom
> 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 juli: sporthal ‘t Sportstekske
> 22 juli t/m 29 juli: onderhoudsweek sporthal
> 22 juli: dienst toerisme
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INTERESSANT
4   Met acteur Nabil Barssa  

op de fiets door Ninove

6   Verken de Ninoofse bossen

7   Garden of Eden, pop-upzomerbar

7   De Donderdagen

8   De zomer van de uitleendienst

10   Vlaamse Filmkens in openlucht

11   Maandklapper cc De Plomblom 

12   StreetAction Groeneweg

17   Minder Mobielen Centrale van start

18   UiTPAS: de spaar- en voordeelkaart  
voor vrije tijdsactiviteiten

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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“FANTASTISCH  
DAT ER ZO VEEL 
TE DOEN IS 
IN DE STAD”
WE FIETSEN MET ACTEUR  
NABIL BARSSA DE NIEUWE  
NINOVEROUTE

We starten onze tocht 
aan ’t Oeverstekske 

om vervolgens via de Centrum-
laan en het Kerkplein richting 
Outer te rijden. Als we de  
Herlinckhovestraat inrijden, 
wijst Nabil ons naar het huis 
van de moeder van z’n vriendin. 
“Het is de liefde die me naar 
Ninove heeft gebracht’’, lacht hij. 
“Ik woon sinds 2011 in België. 
De eerste drie jaar woonde ik 
in Brussel, en dan ben ik m’n 
vriendin gevolgd, met wie ik nu 
in Meerbeke woon.’’ En Nabil wil 
meteen z’n stempel drukken op 
de stad. Dit najaar start hij, samen 
met regisseur Wennie De Ruyck 
en een aantal stadsgenoten, het 
project Cie Mélange. “Ik trek 
momenteel met twee theater-
voorstellingen door Vlaanderen: 
Petit Espace 1 en Vélo. Beide 
voorstellingen draaien, op een 
humoristische manier, om de 
dialoog tussen verschillende 
culturen. We komen met de 
voorstellingen trouwens ook naar 
cc De Plomblom. Maar ik wil 
graag nog een stapje verder gaan 
en een theaterstuk maken met 
inwoners van Ninove. We zoeken 
nu volop mensen die willen mee-
werken aan het project en geven 
hen een keer per week acteerles-
sen. In september starten we met 
het schrijven van de tekst en later 
met de repetities.’’

Dezelfde taal
Via de Lebekestraat en de velden 
van Lebeke rijden we Ninove uit 
om via Haaltert en Aalst op het 
jaagpad in Okegem uit te komen. 
Een woord dat vaak terugkomt 
in ons gesprek is ‘dialoog’. “Bij m’n 
aankomst in België heb ik me met-
een ingeschreven voor taallessen 
én voor toneel. Het theater dwong 
me om de taal onder de knie te 
krijgen, zodat ik snel in dialoog kon 
gaan met de mensen hier. En ik 
wil iedereen graag aanzetten om 
hetzelfde te doen. Daarom trek 
ik voor Cie Mélange actief naar 
Leerpunt en het Centrum voor 
VolwassenenOnderwijs, zodat ik 
mensen met een migratieachter-
grond warm kan maken om mee 
te werken aan onze voorstelling. 
Want als je dezelfde taal spreekt, 
kan je in dialoog gaan en naar 
elkaar toegroeien. De moeder van 
m’n vriendin kende bijvoorbeeld 
de ramadan, maar wist eigenlijk 
niet wat het inhield. Door er met 
haar over te praten, weet ze wat 
het voor mij betekent, en heeft ze 
er veel begrip voor. Voor mij was 
moederdag iets nieuws. Maar nu ik 
het ken, vind ik het een heel warm 
feest. Je moet de dialoog natuurlijk 
wel durven aan te gaan, en dat 
geldt in alle richtingen. En net dat 
wil ik bereiken met Cie Mélange.’’

Geschiedenis 
schrijven
Samen met de Dender meande-
ren we richting het stadscentrum 
van Ninove. We zien de abdijkerk 
in de verte opduiken en bespre-
ken de zomer van Nabil. "De 
voorbije jaren was ik ’s zomers 

vaak nog in Brussel voor theater-
projecten, maar deze zomer ga ik 
toch eens vaker naar het stads-
centrum afzakken. Vorig jaar kon 
ik enkel naar HAP komen, en dat 
is heel goed meegevallen (lacht). 
Deze zomer wil ik graag enkele 
van De Donderdagen meepik-
ken. Het is trouwens fantastisch 
dat er zo veel te doen is, zodat 
we elkaar kunnen ontmoeten. En 
als ik daar m’n steentje kan aan 
bijdragen, dan doe ik dat graag. 

Wil je graag meer 
weten over de  
projecten van Nabil?
> Als je wil meewerken aan  

Cie Mélange, neem je contact 
op met de dienst integratie, 
integratie@ninove.be,  
054 31 32 48.

> Op 5 juni (20 uur) wordt  
‘Petit Espace 1’ gespeeld in  
cc De Plomblom. Dit stuk gaat 
over onbegrip, seksualiteit en 
irritatie. Maak kennis met deze 
subtiele, pienter gecomponeer-
de en soms absurde voorstel-
ling over (samen)leven in een 
westerse grootstad.  
Info: dienst cultuur, 054 31 32 87, 
cultuur@ninove.be.

Wil je de  
Ninoveroute fietsen?
Op www.ninove.be/ninoveroute 
vind je het traject. Bij de dienst 
toerisme (Hospitaalkapel, Burcht-
straat 44) kan je de nieuwe gids 
‘Denderstreken’ kopen (6 euro), 
waarin deze route uitgebreid 
wordt beschreven, samen met 
nog vier andere nieuwe routes 
langs de Dender.      

Dat Ninove een fietsstad 

is, hoeven we je niet meer 

te vertellen. We hebben 

er trouwens een nieuwe 

fietsroute bij én het is er 

een die haar naam draagt. 

Maak kennis met de 

‘Ninoveroute’: een tocht 

van 40 kilometer, uitge-

stippeld door Toerisme 

Oost-Vlaanderen. Ninove 

Info haalde de fiets van 

stal, vulde de bidons en 

fietste samen met Meer-

bekenaar Nabil Barssa 

door de straten en velden 

van onze stad. Nabil is 

acteur, speelde onder 

meer in KVS en BOZAR, 

maar richt zich de komen-

de maanden vooral op het 

Ninoofs theaterproject 

Cie Mélange, dat dialoog 

wil brengen in de stad.

Meer info
dienst toerisme
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85
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KOM VAN DAT DAK AF (EN DANS!) 
Ninove zingt de Vlaamse klassiekers  
op 11 juli in de Garden of Eden
Ninove viert het Feest van de Vlaamse Gemeenschap met een dub-
belprogramma. ‘Zing de Vlaamse klassiekers’ is een meezingconcert met 
uitsluitend liederen van overleden Vlaamse artiesten, van Armand Preu-
d’homme tot Zjef Vanuytsel, van ‘Vrolijke vrienden’ tot ‘Dat heet dan 
gelukkig zijn’. Als alle kelen schor gezongen zijn, nemen de dansbeentjes 
het commando over: de ‘Eenzaam zonder jou’-Band onder leiding van 
Jürgen Van Bever speelt een uniek 100% Nederlandstalig bal populair. 
Met een gastoptreden van Loes Van Den Heuvel!

> 11 juli, 19 uur - Tuin van Eden, OCMW-site (Burchtstraat)     

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

ZOEK JE NOG MEER  
FIETSINSPIRATIE?
Fietstocht ’Langs drie molens’
Zondag 10 juni, vrije start tussen 13 en 14 uur,  
Fonteintjesmolen, Stenebrug 71, Meerbeke

In de Ninoofse deelgemeenten vind je in Appelterre de Wildermolen, 
een houten staakmolen, in Denderwindeke de Molen ter Zeven Wegen, 
een stenen bovenkruier en in Meerbeke de Fonteintjesmolen, de pas 
gerestaureerde watermolen. Daarmee is Ninove een unieke molenge-
meente die liefst drie types van werkende molens op zijn grondgebied 
heeft. Je fietst van molen tot molen, uiteraard langs typische molenland-
schappen. Bij elke molen hou je halt, krijg je de nodige uitleg en neem je 
binnenin een kijkje. In de Fonteintjesmolen kan je na aankomst zelfs een 
molenpannenkoek eten. We zorgen ook voor een streepje muziek.

> Inschrijving: 5 euro per persoon, 2 drankjes inbegrepen

OF WANDEL JE LIEVER?
Wandelzoektocht in de stad 
Van 1 juli tot 16 september,  
Hospitaalkapel, Burchtstraat 44

Al wandelend op je eigen tempo de stad ontdekken is altijd leuk, zeker 
als je even stopt aan een terrasje om bij te tanken. Deze zoektocht 
brengt je langs bekende, maar ook minder bekende hoeken en kanten 
van Ninove. Zoek de foto’s, los de vragen op, vind alle antwoorden en 
maak kans op een prijs. De wandelzoektocht loopt zo’n drie maanden, 
dus je hebt ruim de tijd om Ninove binnenstebuiten en achterstevoren 
te verkennen!

> Deelname: een deelnameformulier kost 7 euro,  
inclusief 2 drankbonnetjes

Zomerwandeling Denderwindeke
Zondag 1 juli, 14 uur,  
Edingsesteenweg, kerk Denderwindeke

In de grootste deelgemeente van Ninove is het prachtig wandelen. We 
zoeken de grenzen op en komen ook in Nieuwenhove en Zandbergen, 
waardoor we voet zetten in de regio Vlaamse Ardennen. We zoeken de 
rust op van het stiltegebied, zien de Molen ter Zeven Wegen in de verte 
en landschappen die op maat van de wandelaar lijken te zijn gemaakt. 
Natuurlijk zorgen we voor een natje onderweg; bijpraten bij een fris glas 
is voor iedereen een welkome afwisseling.

> Deelname: gratis

Straatnaamwandeling rond toponiemen
Zondag 5 augustus, 14 uur,  
Hospitaalkapel, Burchtstraat 44

Wie weet nog wie al die personen waren naar wie een of andere straat 
is genoemd? En, waar komen al die andere straatnamen vandaan? De 
Burchtstraat of het Ameiveld, de Beverstraat of de Mallaardstraat, de 
Weggevoerdenstraat of het onooglijke Pauwstraatje heten niet toevallig 
zo. De gids neemt je mee op sleeptouw door de binnenstad en vertelt je 
er alles over op alweer een boeiende straatnaamwandeling.

> Deelname: gratis

Save the date
> Zondag 16 september: einddag wandelzoektocht op  

autovrije zondag + opendeurdag in de Hospitaalkapel 
> Zondag 28 oktober: herfstwandeling in Lieferinge
> Zondag 16 december: kerstwandeling      

MEEL VAN DE WIND- EN  
WATERMOLENS VAN NINOVE
Opendeurdagen op 10 juni en 1 juli

De drie Ninoofse molens organiseren deze zomer tweemaal een open-
deurdag. Op zondag 10 juni en op zondag 1 juli, telkens van 13 uur tot 
17 uur, verzorgen molenaars Johan, Tim, Dirk, Jan, Noëlle en Jef rondlei-
dingen. En wat meer is: je kan er ook een meelzakje laten vullen, zodat je 
thuis gratis en voor niets een lekker authentiek broodje kan bakken. 

Haal eerst een meelzakje (inhoud 1 kg) bij de dienst cultuur in het oud 
stadhuis (één zakje per gezin). Ga met dat meelzakje naar de opendeur-
dagen van 10 juni en 1 juli in een van de drie Ninoofse molens. Laat daar 
je zakje vullen met meel dat in de molen werd gemalen. “Wie eerst komt, 
eerst maalt”, luidt een bekend molengezegde. Met andere woorden: de 
zakjes worden gevuld zolang de meelvoorraad strekt.

> Wanneer? Zondag 10 juni en zondag 1 juli, telkens van 13 uur tot 17 uur 
> Waar? -  Wildermolen (windmolen), Wilderstraat, Appelterre

  -  Molen ter Zeven Wegen (windmolen), Molenstraat /  
    Heirbaan, Denderwindeke

  -  Fonteintjesmolen (watermolen), Stenebrug 71, Meerbeke
> In het kader van het project ‘Kwie(ke) Molens’      
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BALBUS RIJDT RICHTING TERMINUS 
Deze maand rijdt de BALBUS van de stad zijn laatste etappes. Elke woens-
dag vind je de BALBUS in een andere deelgemeente. Overal ziet het pro-
gramma er min of meer hetzelfde uit. Vanaf 16 uur kan iedereen er terecht 
voor een mobiele en virtuele kennismaking met de bibliotheek. Je kan 
bijbabbelen bij een gratis drankje en hapje, en het is niet verboden je eigen 
picknick mee te brengen of je dorpsgenoten te trakteren op een knabbel 
van eigen makelij. Om 19 uur neemt een gelegenheidsgids ons mee op een 
wandeling (4 km) langs enkele bijzondere plekken van het dorp. De avond 
eindigt met een pleinconcert.      
   

6 juni Neigem ‘Dries’ Lady & the Tramps
13 juni Nederhasselt MunHa/Hof ter Beke Les Poulains Flandriens
20 juni Meerbeke gemeenteplein Lady & the Tramps
27 juni Pollare buurthuis Les Poulains Flandriens
4 juli Voorde kerk DanQL
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Meer info

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be 
054 31 32 82

VERKEN DE NINOOFSE BOSSEN

Feest in het  
geboortebos in 
Ninove
Het geboortebos in de Vene-
broeken (aan Den Dollar) begint 
mooi vorm te krijgen. In 2011 
werd er een overeenkomst geslo-
ten tussen de stad en Natuur-
punt vzw om op percelen van 
Natuurpunt een geboortebos 
aan te leggen. De oudste bomen 
zijn er ondertussen al 7 jaar, en al 
flinke knapen! Tot 2020 worden 
er verder bomen aangeplant.

In het bos werden houten plan-
kenpaden en bruggen aangelegd. 
Samen met Natuurpunt en vzw 
Trage Wegen werd een nieuwe 
wandellus van 6,5 km uitgestip-
peld die langs het geboortebos 
en over de nieuwe knuppelpaden 
loopt. Voldoende reden om 
samen met Natuurpunt een 
groot feest in de Dendervallei te 
organiseren. Kom op zondag 24 
juni vanaf 13 uur naar de nieuwe 
startplaats van de wandelroute 
aan de Onderwijslaan. Er is een 
feesttent, vrije en begeleide wan-

delingen, muziek/feest/dans met 
optredens van Los Bandos en  
Yah Tararah, kinderanimatie en 
de nodige eet- en drinkgelegen-
heid op het Denderterras. 

Wandelen in het  
Moerasbos in  
Appelterre
Het Moerasbos in Appelterre 
werd in samenspraak met  
vzw ’t Chiropaksken de voorbije 
jaren ecologisch ingericht en toe-
gankelijk gemaakt. In 2015 werd 
het grootste deel van de popu-
lieren gerooid en vervangen door 
streekeigen bomen en struiken. 
Er kwam een verhoogd houten 
plankenpad over een lengte van 
100 meter. Door de aanleg van 
het wandelpad werden ook 2 
oude buurtwegen met elkaar 
verbonden. Zeer recent werden 
ook nog houten picknicktafels en 
zitbanken geplaatst, waardoor dit 
bos nu een recreatieve en educa-
tieve meerwaarde biedt voor de 
buurt. Op 3 juni wordt hier via 
vzw Trage Wegen een eerste keer 
gewandeld.

Werken aan de 
trage wegen
Vzw Trage Wegen werkt samen 
met de stad al een tijd aan een 
ambitieus herstelplan voor de 
trage wegen op ons grondgebied. 
Na overleg met de inwoners 
werd ervoor gekozen om via één 
wandellus per deelgemeente 
gerichte realisaties uit te voeren 
aan de in onbruik geraakte trage 
wegen. Denk aan achterstal-
lig onderhoud en het grovere 
openmakingswerk, de aanleg 
van halfverhardingen, maar ook 
onderhandelingen met perceel-
eigenaars.

Na een participatiemoment met 
geïnteresseerde Ninovieters in 
september vorig jaar en uitgebrei-
de terreinverkenning van oktober 
tot februari, werden op 26 maart 
2018 de twaalf lussen voorgesteld 
op een infoavond. Daar kwamen 
nog goede tips uit de bus om 

bepaalde trage wegen toch mee 
te nemen en aan te pakken. Er 
kwamen ook leuke suggesties 
voor enkele nog onbenoemde 
lussen: de Watermolenwandeling 
in Aspelare, de Kasteelwandeling 
in Neigem en de wandeling 'Van 
abdij tot steenbakkerij' in Outer. 

Tussen mei en oktober zullen er 
verschillende lussen feestelijk ge-
opend en ingewandeld worden. 
Zo kon je hier lezen dat je eind 
mei en eind juni een eerste keer 
kan wandelen via de wandellus-
sen die raken aan het geboorte-
bos en het Moerasbos.  
Op www.ninove.be en de 
facebookpagina van de stad zal 
je kunnen lezen welke lussen er 
deze zomer nog worden openge-
steld!      

Het Neigembos kent iedereen. Maar wist je dat de stad 

ook investeerde in een geboortebos en het Moerasbos? 

En ondertussen ook verder werkte om de trage wegen 

opnieuw open te stellen? Daardoor kan je deze zomer 

van een aantal extra plekjes natuur genieten.
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40 m² laat je genieten van de dui-
velse exploten van Romelu Lukaku 
en co. Een ruim zonneterras en 
een pop-uprestaurant garanderen 
lekkere cocktails, verzorgde tapas, 
een feeërieke sfeer en sfeervolle 
muziek en enthousiaste bediening.  
De eventweide biedt plaats aan 
2.000 mensen. Niet alleen worden 
hier alle belangrijke voetbalwed-
strijden vertoond, er zijn ook 
optredens, kids days en een date 
party. De stad gebruikt de event-
weide twee keer als locatie voor 
het straat- en circustheaterfestival 
De Donderdagen en voor het 
Feest van de Vlaamse Gemeen-
schap op woensdag 11 juli.

We gaan weer 
HAPPEN!
Garden of Eden is dan wel het 
grootste pop-upzomerevene-
ment van onze stad, maar het 

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

COCKTAILLUIEREN EN 
VOETBALKIJKEN 
IN GARDEN OF EDEN  
Rusland - Saoudi-Arabië, 

de openingswedstrijd van 

het WK voetbal op 14 juni, 

is ook de opening van 

Garden of Eden. 

De Ninoofse pop-up- 
zomerbar, uitgebaat 

door Veaudeville, serveert dage-
lijks spijs en drank in een gezellig 
en uniek kader en toont exclusief 
voor de stad alle matchen van 
de Rode Duivels op het grootste 
scherm van de Denderstreek. Af 
en toe zijn er ook special events.

Meer dan voetbal
Van donderdag 14 juni tot zondag 
15 juli is Garden of Eden, op de 
OCMW-site (Burchtstraat in  
Ninove), de place to be in de 
streek. Een scherm van meer dan 

Garden of Eden 

> 14 juni t/m 15 juli 
> OCMW-site (Burchtstraat) 
> volg het op de voet via  

www.gardenofeden.be

HAP

> 6 juli (vanaf 16 uur), 
 7 juli (vanaf 12 uur), 
 8 juli (vanaf 12 uur)
> stadspark Ninove (tussen 

Vaartweg, ’t Oeverstekske 
en De Kuip)       

YEAH, DAAR ZIJN DE DONDERDAGEN! 
Alle volgende donderdagen presenteren we telkens 
een of meer bijzondere straat- en circustheatervoor-
stellingen:

> 5 juli: Gandini Juggling (GB) - Smashed // Goo-
chelaar Jahon (BEL) – Antonio // Alles loopt op 
Rolletjes (BEL) 

> 12 juli: Circolito (BEL) – Rrrush en Cent Percent // 
Uri & Noa Weiss (ISR) – Kaborka 

> 19 juli: Circus Marcel (BEL) – Home Made // TV 
Oost Vertelling met Vitalski (BEL) 

> 26 juli: Circus BUNK® (BEL) – Poly // Hoetchatcha 
(BEL) – De Werf 

> 2 augustus: Bash Street Theatre (GB) – Cliffhan-
ger // The Bombastics (DUI) – Yeah 

> 9 augustus: Cie Sitting Duck (BEL) – Chiringuito 
Paradise // Circus Katoen (BEL) – As heavy as it 
goes 

> 16 augustus: Cirque Exalté (FR) – Furieuse 
Tendresse // Circus in Beweging (BEL) –  
Dyne / Workshop ‘Open Piste’ // Superhallo 
(NED) – DJ Frietmachine 

Alle locaties en uren:  
www.ninove.be/dedonderdagen      

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

is niet de enige pop-upbar deze 
zomer. Want ook HAP, het gezel-
ligste foodtruckfestival van België, 
strijkt weer neer aan de oevers 
van de Dender. HAP presenteert 
25 mobiele keukentjes en food-
trucks in één groot openluchtres-
taurant. Akoestische muzikanten 
en vintage dj’s. Lekkere wijnen, 
trendy gin-tonics & cocktails en 
Belgische speciaalbieren. Gezellige 
zithoekjes, picknickdekens en 
betoverende lichtjes. Een gratis 
festival dat ook sterk inzet op 
duurzaamheid en ecologie.

Voor de openingsvoor-
stelling van de 15de 

editie halen De Donderdagen 
Gandini Juggling, een van de 
strafste jongleergezelschappen ter 
wereld, naar Ninove. 7 mannen 
en 2 vrouwen verstoren zachtjes 
en scherpzinnig de voorschrif-
ten van etiquette, kleding en 
lichaamstaal in een sensationele 
mix van jongleerskills en theater, 
geïnspireerd door het werk van 
de choreografe Pina Bausch. 
Diezelfde avond loopt de Graan-
markt helemaal ‘op rolletjes’.
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De Donderdagen, de openluchtfilms, 

de BALBUS, de braderijen … Je leest 

het in dit nummer van Ninove Info: 

deze zomer verveel je je niet in onze 

stad. Als het ’s avonds tijd wordt om 

naar huis te trekken, start voor twee 

medewerkers van de uitleendienst 

het werk. Ze halen de nadarhekkens 

weg, breken het podium af en bren-

gen alles terug naar het stadsma-

gazijn. De vaste ploeg is twee man 

sterk en bestaat uit Danny Baeten en 

Kurt Van den Berghe.

We zien jullie zelden, maar jullie zijn 
op heel wat activiteiten aanwezig?

Danny: “Bij elke activiteit van de stad zorgt 
de uitleendienst voor de opbouw en afbraak. 
Van juni tot augustus hebben we een piek, 
door alle evenementen die de diensten, maar 
ook privé-organisaties, organiseren. Dat zijn 
onder meer De Donderdagen, de parkcon-
certen, de wielerwedstrijden en de braderijen. 
Meestal bouwen we op rond de middag, dan 
doen we andere opdrachten en gaan naar 
huis. ’s Avonds, rond tien uur, komen we dan 
opnieuw naar het evenement om alles op te 
ruimen en naar het stadsmagazijn te brengen.’’

Proberen jullie soms nog een stukje 
van een evenement mee te pikken?

Kurt: “Dat gebeurt niet zo vaak, eigenlijk. Ik 
help ‘s zomers gemiddeld drie avonden per 
week bij de afbraak. Het is veel en zwaar werk, 
maar ik vind het fijn, omdat de sfeer altijd fan-
tastisch is en je ook veel gelukkige gezichten 
ziet. Maar na een werkdag ben ik ’s avonds 
al eens graag thuis. En ook m’n vrouw vindt 
het fijn als ik wat tijd thuis kan doorbrengen 
(lacht). Mocht ik dat willen, dan zou ik bijna 

elke avond kunnen werken, maar gelukkig 
hebben we enkele collega’s van een andere 
dienst met wie we in een beurtensysteem 
kunnen werken. Heel wat mensen denken 
trouwens dat we al die uren uitgebreid of dub-
bel kunnen recupereren, maar dat is niet het 
geval, we zijn er gewoon omdat we onze job 
graag doen en we de stad willen helpen.’’

Kijken jullie in augustus dan uit 
naar een rustigere periode, zoals 
september?

Kurt: “Echt rustig wordt het nooit meer bij 
de uitleendienst. Vroeger waren de zomer-
maanden eigenlijk de kalmste van het hele 
jaar, maar het zomeraanbod is sterk gegroeid 
de voorbije jaren, ook bij de verenigingen. Zij 
kunnen gratis materiaal bij ons ontlenen en 
hoeven enkel de transportkosten te betalen. 
Onze dienstverlening is zo uitgebreid dat 
onze agenda het hele jaar door goed gevuld 
zit (lacht). Daarnet hebben we zwemvesten 
teruggebracht naar Mechelen, straks moeten 
we nadarhekkens leveren … Het aantal taken 
is groot, maar ze variëren heel sterk, en dat 
houdt het ook wel boeiend.’’      

“HET IS VEEL EN ZWAAR 
WERK, MAAR DE SFEER IS 
ALTIJD FANTASTISCH EN JE 
ZIET OOK VEEL GELUKKIGE 
GEZICHTEN’’
DANNY EN KURT VAN DE UITLEENDIENST 
VERTELLEN OVER HUN ZOMER

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



99

KRASJ 2018 ZOEKT 
DROMERS

De vierde editie van KRASJ, het tentoonstel-
lingsparcours actuele kunst, komt er weer aan. 
Curatoren Rik De Boe, Johan De Wilde en 
Reinhard Doubrawa brengen dit jaar een 60-tal 
kunstenaars naar Ninove. Je kan hun werk be-
wonderen in het tot de verbeelding sprekende 
leegstaande RTT-gebouw op de Graanmarkt, 
en op andere locaties in het stadscentrum.

Oproep: bezorg ons je dromen!

Voor deze vierde editie is kunstenares Patricia 
Smith letterlijk op zoek naar de nachtelijke 
dromen van de inwoners van Ninove. Blije of 
trieste dromen, saaie of absurde, nachtmerries, 
dromen die terugkeren … alles kan! 

Mail vóór 15 juli de dromen die je je herinnert 
na een nacht naar dromenninove@gmail.com. 
Eén korte zin of een lange tekst of meerdere 
dromen, alles kan. Je naam of andere persoon-
lijke gegevens blijven geheim.
Patricia Smith zal alle toegestuurde dromen 
verzamelen en analyseren om vervolgens te 
verwerken in een installatie. 

Praktisch

> Van 8 tot 30 september, elke  
zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur

> RTT-gebouw, Graanmarkt, Ninove 
> Info KRASJ: dienst cultuur, 054 31 32 87, 

cultuur@ninove.be
> Info Dromen Ninove:  

www.patriciasmithart.com,  
dromenninove@gmail.com      

Voor de laatste reeks van het project 
‘De wijken’ ging stadsfotografe Lies-

beth Renneboog een aantal dagen op wandel 
in het verkavelingsgebied langsheen de 
Denderhoutembaan. “Ik vertrok in de ‘nieuwe 
wijk’, met onder andere de Witherenstraat. 
Langsheen een voetwegje kwam ik vandaar 
terecht in de al wat oudere Kruisvijver- en 
Kloostermolenstraat. Nog meer noordwaarts 
is er een nieuw woonuitbreidingsgebied dat 
de buurtbewoners de ‘Matexiwijk’ noemen.”

Liesbeth Renneboog benadrukt vooral het 
onderlinge contrast tussen deze drie naast me-
kaar leunende wijken. “In de wijk met de Wit-
herenstraat vind je nieuwbouwwoningen en 
-appartementen in verschillende stijlen door 
mekaar: van strak tot pastoriestijl. Allerlei kleu-
ren ook, en tuintjes die nog volop in aanleg 
zijn. In de Kruisvijver- en Kloostermolenstraat 

geven de woningen duidelijk een ander gevoel. 
Dat de statige huizen er al geruime tijd staan, 
bewijzen de aangelegde en verzorgde tuinen 
en bomen in de straten. De ‘Matexiwijk’ tot 
slot is nog in volle ontwikkeling. Overdag zijn 
de bouwvakkers en de kranen er koning. Het 
rustige, grote gebied met veel groen groeit 
letterlijk elke dag tot een nieuwe wijk.”

Je kan vanaf 1 juni de foto’s van Liesbeth 
Renneboog bewonderen in de straten van de 
‘nieuwe wijken’ van Ninove-Noord en in de 
stadsplanborden in het centrum van Ninove. 
De reeks is ook digitaal te ontdekken via de 
verschillende stadskanalen (website, Facebook 
en Instagram).

Het begon met enkel een logo, roze 
registratie-formulieren, een stempel, 

een vlag en een curator. Vandaag is MU.N’Ha 
uitgegroeid tot een museum van Nederhas-
selt, met een digitale ‘poot’ (www.munha.net), 
maar ook met een stevige houten constructie 
van vijf meter breed en meer dan vier meter 
hoog, achter parochiezaal Hof ter Beke.

“We hebben de officiële opening van 
MU.N’Ha gespreid over verschillende dagen 
en locaties. De opening in Nederhasselt, die 
samenvalt met de komst van de BALBUS, is de 
inhuldiging van de constructie. Maar MU.N’Ha 
is meer dan dat. What you see, is not what 
you get’’, zegt oprichter en kunstenaar Anita 
Nevens. “Wat MU.N’Ha is of kan zijn, willen we 
tonen in KAAi (Oude Kaai, Ninove). We gaan 
hier met video’s en maquettes dieper in op het 
ontstaan van het werk en dat kan helpen om 
het geheel beter te begrijpen. Mu.N’Ha kan 
een rustpunt zijn tijdens een wandeling, maar 
ook een ontmoetingsplek of een kader om 
naar de natuur te kijken. Het is een werk dat 
aanwezig kan zijn, maar ook in de omgeving 
kan verdwijnen.’’

Waar en wanneer?
Zondag 10 en 17 juni van 14 uur tot 17 uur: 
tentoonstelling in KAAi (Oude Kaai, Ninove).
Op zondag 17 juni is er om 15.30 uur een op-
voering van Karlijn Sileghem en Nils De Caster.

Op woensdag 13 juni komt de BALBUS naar 
Nederhasselt, waar de officiële opening van 
het werk zal plaatshebben (start om 16 uur). 

> Meer info op www.ninove.be/balbus.    

“WHAT YOU SEE 
IS NOT WHAT 

YOU GET” 
(“WAT JE ZIET, 
IS NIET WAT JE 

KRIJGT”)

Wie het dorpsplein van Nederhasselt 

de voorbij weken voorbijreed, zag 

het ongetwijfeld al staan: het houten 

kunstwerk van het Nederhasseltse 

museum MU.N’Ha. Tussen 10 en  

17 juni wordt het socio-artistiek 

project officieel geopend.

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

STADSFOTOGRAFE LIESBETH RENNEBOOG 
ZOCHT CONTRASTEN IN NINOVE-NOORD
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Voor de organisatie 
werkt de stad samen 

met een lokale vereniging, die 
voor de promotie én een drank-
stand zorgt. In Outer is het de 
Gezinsbond die de film Rosie & 
Moussa (2018, Dorothée van den 
Berghe) ontvangt.

Jan Taildeman, voorzitter van de 
Outerse afdeling van de Gezins-
bond, is een groot filmliefhebber 
met een hart voor het minder 
commerciële werk. Hij studeerde 
aan de filmschool RITCS, werkte 
lange tijd voor televisie en maak-
te enkele kortfilms. Toch ont-
vangt hij de openluchtfilm niet 
zozeer vanuit die passie: “Met dit 
evenement willen we vooral de 
inwoners van Outer samen-
brengen. Outer is een prachtige 

deelgemeente, met veel groen, 
maar er is te weinig contact 
tussen de mensen. We hebben 
bijvoorbeeld ook geen schooltje 
waar ouders en grootouders 
elkaar ontmoeten voor een 
babbel. De film biedt een kans 
om toch eens samen te komen 
en elkaar te leren kennen. En de 
inwoners weten het blijkbaar te 
appreciëren. Twee jaar terug zijn 
150 mensen naar de film komen 
kijken, ondanks het slechte weer. 
Vorig jaar hebben we één van De 
Donderdagen ontvangen, samen 
met het Davidsfonds Outer, en 
ook dat was een succes.’’

Samenleven
“We zijn dus bijzonder blij dat 
we opnieuw een film kunnen 
aanbieden’’, vertelt Jan. “Deze 

keer zal hij vertoond worden op 
het speelplein aan de Karekiet-
laan. Een wijk waar een diverse 
bevolkingsgroep woont. We 
hopen echt dat ook mensen met 
een migratieachtergrond deze 
keer langskomen, want het was 
de voorbije jaren niet zo mak-
kelijk om hen erbij te betrekken. 
Daarom ben ik ook blij met de 
filmkeuze, want Rosie & Moussa 
gaat over het samenleven met 
verschillende culturen’’, zegt Jan. 
“En dan is er uiteraard nog de 
opbrengst van de drankstand, 
die naar de vereniging gaat. Ook 
dat is mooi meegenomen. We 
willen de activiteiten van onze 
Gezinsbond zo goedkoop 

mogelijk aanbieden, zodat ieder-
een kan deelnemen, maar met de 
subsidies alleen kunnen we haast 
geen activiteiten organiseren, 
of we zouden te veel geld aan 
de deelnemers moeten vragen. 
Opbrengsten als die van de open-
luchtfilm zijn dus zeker welkom. 
Maar uiteraard draait het voor de 
bezoeker in de eerste plaats om de 
film. Laten we daar vooral samen 
van genieten (lacht).’’      

Vlaamse Filmkens in openlucht:  
wat en waar?
> 17 augustus - Le Fidèle (Michael R. Roskam) - Pastorijbos,  

JB Van Langenhaeckestraat, Appelterre-Eichem 
> 18 augustus - Façades (Kaat Beels en Nathalie Basteyns) -  

MU.N'HA (Hof ter Beke), Nederhasseltstraat, Nederhasselt
> 19 augustus - Cargo (Gilles Coulier) - plein vóór de begraafplaats, 

Neuringen, Denderwindeke 
> 24 augustus - Rosie en Moussa (Dorothée van den Berghe) -  

‘Vogeltjeswijk’, Ziekhuizenstraat/Kerkhofstraat, Outer  
> 25 augustus - Verborgen Verlangen (Maarten Moerkerke) -  

Schoenen De Proost, Halsesteenweg, Neigem 
> 26 augustus - Patser (Adil El Arbi en Bilall Fallah) - Astridlaan, Ninove 

Alle films starten om 21 uur.

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

“MET DE 
OPENLUCHTFILM 

WILLEN WE 
MENSEN 

SAMENBRENGEN’’ 
DE OPENLUCHTFILMS KOMEN 

OOK DEZE ZOMER TOT BIJ JOU

Zegt de combinatie zomeravond – fijne 

babbel – goed glas – toffe film je wel wat? 

Dan hebben we goed nieuws, want de 

dienst cultuur en evenementen brengt eind 

augustus opnieuw openluchtcinema met 

Vlaamse film naar de Ninoofse wijken en 

deelgemeenten. 
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De Zaterdagen van de Bib: 
Vakantie in Ninove
Zaterdag 30 juni van 10 uur  
tot 13 uur, leescafé bib 

Benieuwd naar het zomerprogramma van de 
stadsdiensten? Je kan alles lezen in deze Ninove 
Info, maar onze stadsmedewerkers lichten 
het jou ook graag zelf toe. Op 30 juni komen 
medewerkers van de vrijetijdssector jou meer 
vertellen over het zomerprogramma. De dienst 
toerisme vertelt welke verborgen parels je in 
Ninove kan gaan ontdekken. De dienst cultuur 
zegt je welke Donderdag je niet mag missen en 
de coördinator van de speelpleinwerking legt 
je van A tot Z uit waar en wanneer je kinderen 
welkom zijn. Cc De Plomblom laat je proeven 
van het vele lekkers dat het voor volgend 
seizoen (vanaf september) programmeert. 

> Gratis. Reserveren is niet nodig.  
Kom gewoon langs!

Maandag Verwendag: 
Mongolië en Tadjikistan 
door de ogen van de  
Desert Lions 
Maandag 4 juni om 20 uur, bibzaal

De Desert Lions zijn avontuurlijke Ninovieters 
met een groot hart. Ze reisden de voorbije 
jaren door Centraal-Azië, met als eindbestem-
mingen Mongolië en Tadjikistan. De uitdaging 
is telkens: hulpgoederen ter plaatse krijgen en 
zich met eigen middelen ter plaatse begeven. 
Deze zomer willen ze een operationele brand-
weerwagen afleveren in Tadjikistan. 
 
> Reserveer via bib@ninove.be, 054 32 40 04 

of aan de bibbalie
> 5 euro (1,50 euro met UiTPAS aan kansen-

tarief, gratis in ruil voor 10 UiTpunten)      

VOORLEESUURTJE
Papa! 
Zaterdag 2 juni om 10.30 uur 

Het is bijna vaderdag! We halen de leukste 
verhalen over papa's uit onze rekken. Over 
spelen met papa en de gekste avonturen die je 
samen kan beleven. Na de verhalen maken we 
een geschenk voor papa. 
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.      

BibArt FILMCLUB brengt 
Remember 
Dinsdag 19 juni om 14 uur en om  
20 uur, schouwburg cc De Plomblom 

Zev en zijn beste vriend Max sluiten een pact 
om hun resterende dagen te wijden aan het 
oplossen van onafgemaakte zaken: het opspo-
ren en wraak nemen op de nazi-commandant 
die verantwoordelijk is voor het doden van 
hun families tijdens de oorlog. Wanneer Zev 
zijn geheugen begint te verliezen door Alzhei-
mer en Max te zwak is om het verpleegtehuis 
te verlaten, begint Zev aan een opmerkelijke 
reis om de vroegere beul te vinden, voordat 
het te laat is.       

> Tickets via cc De Plomblom: 
6 euro (reductie: 5 euro) 

SCHATTEN VAN VLIEG 
Voel jij wat ik voel? 

Tijdens de zomermaanden kan je in de bib 
speuren naar de Schatten van Vlieg. Het 
thema van 2018 is 'Voel jij wat ik voel?'. Door 
te voelen leer je écht kennen, beter kennen. 
Door te voelen, kan je je beter in een verhaal, 
film of muziekstuk verplaatsen.

De BibArt bibliotheken werkten opnieuw 
een speurtocht uit. Zoek onze opdrachten in 
de boeken! Kom op ontdekking in onze bib 
tijdens onze openingsuren.

> Vanaf zaterdag 30 juni t.e.m. vrijdag  
31 augustus tijdens de openingsuren  
van de bib.       Meer info

bib
bib@ninove.be
054 32 40 04

OORLOGSWANDELING 
‘IN DE VOETSPOREN VAN 
DE GROOTE OORLOG’ 

Samengesteld door de erfgoedraad en bege-
leid door de VVV leidt de ‘oorlogswandeling’ 
(5 km) langs tal van gekende en onvermoede 
plekken in het centrum van Ninove die een 
link hebben met de Eerste Wereldoorlog. 

> 24 juni, 14 uur - Start aan de voormalige 
Sint-Theresiakerk 

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

Denderwindeke huldigt gedenkplaat in  
voor 171 weggevoerden uit de Groote Oorlog

Honderd jaar na de Groote Oorlog wordt in Denderwindeke een gedenkplaat ingehuldigd 
voor de 171 mannen die tijdens de Groote Oorlog werden weggevoerd uit het dorp. De 
inhuldiging vindt plaats op zondag 24 juni om 15 uur aan de kerk. Van de 171 weggevoerden 
uit Denderwindeke zijn er 10 gestorven van uitputting, honger en mishandelingen. Twee van 
de initiatiefnemers zijn de kleinzoon van een weggevoerde. 

Wil je graag weten of jouw (over)grootouder één van de 171 weggevoerden was? Neem con-
tact op met de organisatoren Geo De Cleer, Georges Vande Winkel, Marc Thienpont en Bart 
Merckaert op winnikseweggevoerden@gmail.com of 0497 41 00 13. 
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Meer info
vrijwilligersloket
vrijwilligersloket@ninove.be 
0470 31 75 92

De stad werft vrijwilligers, 

specifiek voor de vrije-

tijdssector. Jawel, ook ‘de 

stad’ doet, vaker dan we 

misschien beseffen, een 

beroep op vrijwilligers en 

gelegenheidsmedewer-

kers voor allerlei initiatie-

ven en evenementen. 

Zonder vrijwilligers geen 
scholencross. Zonder 

vrijwilligers geen fuiven in De 
Kuip. Zonder vrijwilligers geen 
‘Ninoofse Oorlogsgazet’. Zonder 
vrijwilligers geen voorleesuur-
tjes in de bibliotheek. Zonder 
vrijwilligers geen tientallen andere 
projecten. 

Wil je graag meehelpen bij het 
onthaal van toeschouwers in  
cc De Plomblom? Voel je een 

roeping als steward? Dan wil je 
misschien een handje toesteken 
op evenementen zoals De Don-
derdagen of autovrije zondag. 
Ben je van het meer sportieve 
type? Dan ben je misschien te 
vinden voor het inspecteren 
van onze mountainbikeroutes. 
Voor speelvogels is er vrijwil-
ligerswerk in de speelotheek. Of 
zie je een job als fuifcoach in De 
Kuip wel zitten? In de bib kan je 
boeken klasseren, de kinder- en 
jeugdboekenjury begeleiden, 
computercursussen geven of 

voorlezen. Of zetten we een stoel 
voor je klaar als suppoost op een 
tentoonstelling?

In ruil voor je inzet maak je deel 
uit van ons team VW's (Vrijwillige 
Wettels). Je ontvangt van ons een 
vrijwilligersvergoeding (meestal) 
of een andere beloning (in som-
mige gevallen). 

Zin om mee te doen?  
Contacteer dan het vrijwil-
ligersloket van de stad via 
vrijwilligersloket@ninove.be  
of 0470 31 75 92.       

WORD JIJ ONZE NIEUWE VW?

Speelpleinwerking Karrot en de mobiele speelplein-

werkingen in Okegem en Outer ken je wellicht. 

Maar wist je ook dat de jeugddienst en de jeugd-

opbouwwerkers van LEJO elke zomer samenwerken 

voor StreetAction Groeneweg? “We zijn hier elke 

woensdag, en met succes’’, zegt Anasse Ben Brahim 

van LEJO. “We krijgen zelfs vragen om de werking uit 

te breiden naar alle schoolvakanties.’’

STREETACTION 
GROENEWEG: 
(VEEL) MEER DAN  
SPEELPLEINWERKING 

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

Wat is StreetAction Groeneweg?
Anasse: “De kiem van het project is gelegd door m’n collega Bjorn. Een 
viertal jaar terug kwam hij regelmatig naar de Groeneweg om de jeugd 
samen te brengen met sport en spel. Zo kon hij kennis met hen maken 
en een vertrouwensband opbouwen. Daar kwamen redelijk wat kinde-
ren en jongeren op af, zodat na een tijdje werd beslist om deze werking 
uit te breiden. Sinds een aantal jaren komen we in de zomervakantie 
dus elke woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur tot hier. Het nieuwe 
speeltuintje maakt het uiteraard nog eens extra tof voor de kleinsten. 
StreetAction zorgt voor een ongedwongen en toffe dynamiek, hier aan 
het speelplein, en het is bovendien toegankelijk voor iedereen. De kinde-
ren hoeven zich ook niet in te schrijven en de activiteiten zijn gratis.”

Wat is het verschil met de andere  
mobiele speelpleinwerkingen?
Anasse: “In de basis hebben ze hetzelfde doel: de kinderen, tussen 6 
en 12 jaar, moeten goed kunnen spelen en een fijne tijd beleven. Daar 
zorgen twee animatoren van de jeugddienst voor. Maar uniek aan deze 
werking is dat ook wij van LEJO er telkens bij zijn, hier in de Groene-
weg. Wij hebben niet enkel oog voor de kinderen, maar ook voor hun 
omgeving en context. Zo geven we de kans aan oudere broers, zussen en 
ouders om de werking mee vorm te geven. Zij kunnen ideeën aanreiken 
voor spelletjes, voorstellen doen, vieruurtjes verzorgen … en dat werkt 
prima. Het schept ook een vertrouwensband tussen ons en de families. 
Een aantal van de oudere broers en zussen zijn intussen trouwens anima-
tor en daar zijn we heel erg blij om. Het geeft hen zelfvertrouwen en 
maakt hen sterker.’’

Meer info over alle speelpleinwerkingen van de stad vind je op 
www.jeugdninove.be. Een volledig overzicht van alle jeugdkampen 
en opvanginitiatieven vind je in de brochure ‘Vakantie in Ninove? 
Hier verveel ik me nooit!’, te vinden bij de meeste stadsdiensten.  
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De Belgische eerste minister wordt op weg 

naar een belangrijke ontmoeting ontvoerd. 

Hij verneemt dat ook zijn vrouw en kinderen 

worden gegijzeld. De Premier zal hen enkel 

terugzien indien hij de persoon die hij later die 

dag zal ontmoeten, vermoordt. En die persoon 

is niemand minder dan... de president van De 

Verenigde Staten. De Premier staat voor een 

onoplosbaar dilemma. Kiezen voor zijn publieke 

plicht of voor zijn vrouw en kinderen. Wat begon 

als een veelbelovende dag ontaardt in een 

ware nachtmerrie en emotionele rollercoaster.

Regisseur: Eric Van Looy
Acteurs: Koen De Bouw, Tinne Reymer, 

Charlotte Vandermeersch e.a.

Zev en zijn beste vriend Max sluiten een 
pact om hun resterende dagen te wijden 
aan het oplossen van onafgemaakte zaken: 
het opsporen en wraak nemen op de nazi-
commandant die verantwoordelijk is voor 
het doden van hun families tijdens de 
oorlog. Wanneer Zev zijn geheugen begint te 
verliezen door Alzheimer en Max te zwak is 
om het verpleegtehuis te verlaten, begint Zev 
aan een opmerkelijke reis om de vroegere 
beul te vinden, voordat het te laat is.

Regisseur: Atom Egoyan
Acteurs: Christopher Plummer,

Martin Landau, Dean Norris e.a. 

BELGIË  – 2016 – THRILLER – 115 MINUTEN

CANADA/ZUID-AFRIKA/MEXICO/DUITSLAND 
– 2015 – DRAMA/THRILLER – 94 MINUTEN

DE PREMIER

REMEMBER

DO 07.06

DI 19.06

14.00 uur  ·  20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

DE PLOMBLOM
ZA 02 & ZO 03.06.2018

VANDAKY
DANSVOORSTELLING

WWW.VANDAKY.BE 
0478 80 05 61

DI 05.06.2018
ACTION MALAISE

(SOCIAAL ARTISTIEK THEATER)
PETIT ESPACE

DIENST CULTUUR / 054 31 32 86
GRATIS TOEGANG

WO 06.06.2018
RODE KRUIS NINOVE 

BLOEDAFNAME
054 33 85 39

ZO 17.06.2018
STED. ACADEMIE DANS

054 33 47 25

DE LINDE
VR 08.06.2018

RODE KRUIS NINOVE / BLOEDAFNAME
054 33 85 39

TE
 GA

ST



DO 13.09.18 KLASSIEK

SYNART
OPSTAND

WO 19.09.18 MUZIEK 

SIOEN
SIOEN PLAYS GRACELAND

DI 25.09.18 FILM 

MEIN BLIND DATE 
MIT DEM LEBEN

WO 26.09.18 FAMILIE 

CASIER & DIES
MOES (1,5 – 5 jaar)

VR 28.09.18 THEATER

THEATERMAKERY 
HET EENZAME WESTEN                                     

SLACHTINGE

DO 04.10.18 MUZIEK 

PIETER EMBRECHTS
A STREET CONCERT

DO 11.10.18 MUZIEK 

FILIP VERNEERT EN 
ENRIQUE SIMON QUARTET
JAZZ CONCERT

ZA 13.10.18 AMUSEMENT 

KAMAL KHARMACH
DE SCHAAMTE VOORBIJ

DI 16.10.18 MUZIEKTHEATER

DE ROOVERS EN 
MUZIEKTHEATER 
TRANSPARANT
HET BEZOEK

WO 24.10.18 FILM

UNA MUJER FANTASTICA

DI 30.10.18 FAMILIE 

SPROOKJES ENZO
PASSA IL TEMPO (4+)

WO 07.11.18 THEATER

HETPALEIS
HET KLEINE STERVEN (15+)

DO 08.11.18 MUZIEK 

HET ZESDE METAAL
CALAIS THEATERTOUR

ZA 10.11.18 KLASSIEK

ELIXIR D’ANVERS & 
ASTRID STOCKMAN
BEVRIJDINGSCONCERT

VR 16.11.18 THEATER 

SCHERVEN OP ZOLDER/
SCHOONDERHAGE
LABYRINT

DI 20.11.18 FILM 

GOD’S OWN COUNTRY

 

DO 22.11.18
LEZING/MUZIEKTHEATER

JESSIE DE CALUWE & 
HILDE VAN LAERE
LEVE DE BURN-OUT & 
TUSSEN HIER EN DAAR

ZA 24.11.18 AMUSEMENT 

ARNOUT VAN DEN BOSSCHE
BURN-OUT VOOR BEGINNERS

ZO 25.11.18 MUZIEKTHEATER 

LUC APPERMONT 
& BART KAËLL
BART EN LUC INTIEM

WO 28.11.18 THEATER 

STEFAAN VAN BRABANDT/ 
DE VERWONDERING & 
HET ZUIDELIJK TONEEL
MARX, JOHAN HELDENBERGH 
SPEELT KARL MARX

DO 06.12.18 AMUSEMENT 

WËRELDBÄND
SLÄPSTICK

DO 13.12.18 LITERATUUR 

BART MOEYAERT, 
ESMÉ BOS, BART VOET
BROERE, GROOT GELUK EN 
KLEIN VERDRIET

DI 18.12.18 FILM 

HET TWEEDE GELAAT

VR 11.01.19 MUZIEKTHEATER 

WIM CLAEYS
ZWARTZAK

ZA 12.01.19 MUZIEK 

DE VÉLO
C’EST PARCE QUE TU 
T’ARRÊTES DE PÉDALER QUE 
TON VÉLO VA S’ARRÊTER

ZA 19.01.19 KLASSIEK 

PERLA MUSICA & DE 
KOREN VAN DE ACADEMIE 
NINOVE O.L.V. KATRIEN VERNAILLEN 
EN WENDY OSTIR

NIEUWJAARSCONCERT

DI 22.01.19 FILM 

LE FIDÈLE

ZA 26.01.19 LIVINGCONCERT 

TINY LEGS TIM
MELODIUM RAG XL

WO 30.01.19 FAMILIE

SPEELMAN
PLUCHE (3+)

VR 01.02.19 AMUSEMENT 

SVEN DE LEIJER
CONTENT

ZA 02.02.19 MUZIEK 

STAN VAN SAMANG
OP DE SCHOOT

DI 05.02.19 THEATER 

DE KOE
WHO’S AFRAID OF
VIGINIA WOOLF

VR 15.02.19
 FAMILIE/MUZIEKTHEATER

LAIKA & 
HET NIEUWSTEDELIJK
ZIGZAGKIND (8+)

DI 19.02.19 FILM 

A CASA TUTTI BENE

WO 20.02.19 AMUSEMENT

MICHEL WUYTS & 
GEERT VANDENBON
DAG & NACHT KOERS! 

VR 22.02.19 AMUSEMENT 

WOUTER DEPREZ
LEVEND & VERS

ZO 24.02.19 LIVINGCONCERT

LES GUITARES MAGIQUES

CC De Plomblom
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WO 27.02.19 FAMILIE

NELLIE & CEZAR
GEHEIMEN OP ZOLDER (1,5+)

DO 28.02.19 KLASSIEK/LEZING

REVUE BLANCHE & 
STEFAN HERTMANS
SHELTER

WO 06.03.19 FAMILIE

THEATER TIERET & 
WALRUS
MENEER BEER EN DE WOESTE 
WOLVEN (5+)

DO 07.03.19 FAMILIEFILM

DE RAKET
GEROMMEL IN DE RUIMTE (6+)

DI 19.03.19 FILM 

HIDDEN FIGURES

DO 21.03.19 AMUSEMENT 

WIM OPBROUCK & 
RON REUMAN
TV-TUNES KNT REVISITED

ZA 23.03.2019 MUZIEK 

JAQUES BREL HOMMAGE 
DOOR OLIVIER LAURENT
LA VIE EST BREL 
(voorprogramma: Alexia 
Dhertoge) (I.s.m. Jeroen 
Events)

DI 26.03.19 THEATER 

TOM VAN DYCK
HET BEEST IN U

VR 29.03.19 MUZIEK 

AMARYLLIS TEMMERMAN
& BAND
DROMEN EN DRINKEN 
(voorprogramma: De Ark van Noë)

DI 09.04.19 FAMILIEFILM 

MINUSCULE  (6+)

WO 10.04.19 FAMILIEFILM

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

FA
MILI

E

AMUSEMENT

LE
ZIN

G/L
ITE

RATU
UR

FILM

LIVINGCONCERT

THEATER

MUZIEK/K
LA

SSIEK

VR 12.04.19 FAMILIEFILM 

GUS  (4+)

DI 23.04.19 MUZIEKTHEATER

HET NIEUWSTEDELIJK
VUUR

WO 24.04.19 FILM 

PATSER  (12+)

VR 26.04.19 LEZING 

LIEVE BLANCQUAERT
LAST DAYS

DO 09.05.19 AMUSEMENT 

DIMITRI LEUE
WAT VALT ER?  

DI 14.05.19 FILM 

DARKEST HOUR

DI 21.05.19 THEATER

TONEELHUIS, 
ARSENAAL/LAZARUS | 
GUY CASSIERS
BAGAAR

DI 11.06.19 FILM

INSYRIATED
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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.

ZAALVERHUUR
Contacteer Ann Timbremont: 054 34 10 01 of 

ann.timbremont@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 mag jouw tickets als eerste kopen. Vanaf 

11 juni 2018 start de ticketverkoop voor 

vriendenpas-houders terwijl de eigenlijke 

ticketverkoop start op 18 juni 2018. 

 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
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“DE MENSEN KUNNEN HUN VERHAAL 
DOEN, WAT WELLICHT EVEN  
BELANGRIJK IS ALS  
DE RIT OP ZICH” 
MINDER MOBIELEN  
CENTRALE  
GAAT VAN START
Het OCMW heeft sinds kort een Minder Mobielen Cen-

trale (MMC). De vrijwilligers van de centrale brengen 

stadsgenoten met een beperkt inkomen naar bestem-

mingen die ze anders moeilijk kunnen bereiken, omdat 

ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Twee van de vrijwil-

ligers zijn Patricia Vanaudenhove en haar man Erwin 

Cornelis uit Appelterre-Eichem. Voor hen is de passa-

gier meer dan een klant die van A naar B moet.

“We zijn nu al een 
tijdje actief binnen 

de Minder Mobielen Centrale en 
het bevalt ons enorm’’, zegt Pa-
tricia. “Toen we van het initiatief 
hoorden, hebben we ons meteen 
ingeschreven. Heel wat oudere 
inwoners leven in eenzaamheid 
en het is een goeie manier om 
hen uit het isolement te halen. Ze 
bellen bijvoorbeeld wel eens met 
vrienden van vroeger, maar slagen 
er niet in om hen een bezoekje 
te brengen. Of we hoorden laatst 
een man die graag z’n vrouw wou 
bezoeken in het woonzorgcen-
trum, maar er niet geraakte. Daar 
willen wij bij helpen. Medisch 

vervoer, om mensen naar het 
ziekenhuis te brengen, bestaat al 
langer en is natuurlijk noodzake-
lijk, maar dit initiatief is zeker zo 
waardevol, vind ik.’’

Traantjes
Als Erwin terugblikt op z’n eerste 
ritten, merkt hij toch dat hij voor 
de mensen meer is dan enkel een 
chauffeur. “Je voelt dat ze bijzon-
der gelukkig zijn dat ze nog eens 
naar buiten kunnen komen, van 
tussen die vier muren. De men-
sen kunnen hun verhaal doen, 
wat wellicht even belangrijk is als 
de rit op zich. En ja, soms vloeien 
er al eens traantjes, maar dan 

weet je zeker dat de reis niet voor 
niets is geweest.’’

> Wat? De Minder Mobielen 
Centrale

> Voor wie? Ninovieters met 
verplaatsingsproblemen (door 
handicap, ziekte of ouderdom) 
die geen beroep kunnen doen 
op vrienden, familie of kennissen.

> Voor wat? Bezoek aan familie, 
naar de (super)markt, naar de 
kapper, naar het stadhuis, naar 
een hobby of activiteit …

Wil je graag  
gebruikmaken  
van de MMC?
Je moet eerst lid worden. Hier-
voor maak je een afspraak met 
Liesbet Vanhove van de Minder 
Mobielen Centrale via 0476 96 
29 50 of mmc@ocmw.ninove.be. 
De tarieven variëren van 5 tot 15 
euro op jaarbasis + 0,30 euro per 
kilometer. Voel je de ‘drive’ en wil 
je chauffeur worden? Ook dan 
kan je terecht bij de MMC.      

Meer info
OCMW
Minder Mobielen Centrale, 
mmc@ocmw.ninove.be 
0476 96 29 50

Meer info

OCMW Ninove
projectmedewerker 
armoede en gelijke kansen
sociale.zaken@ninove.be 
0470 31 75 92

Iedereen heeft baat bij een gebruiksvriendelijke, veilige en comfor-
tabele leefomgeving. Voor mensen met een beperking is toegan-

kelijkheid nog meer van belang. Integrale toegankelijkheid gaat trouwens 
over meer dan louter betreedbaarheid (Raak ik ongehinderd binnen en 
buiten?). Het gaat ook over bereikbaarheid (Bereik ik mijn bestemming 
vlot? Heb ik toegang tot dienstverlening, ook online?), bruikbaarheid 
(Kan ik doen wat ik voor ogen had?) en begrijpbaarheid (Is de infor-
matie duidelijk? Vind ik gemakkelijk mijn weg? Word ik klantvriendelijk 
geholpen?).

Denk jij mee na over het  
toegankelijkheidsloket?
De stad wil een toegankelijkheidsbeleid uitwerken en 
heeft daarbij jouw hulp nodig! Doel is een permanent 
toegankelijkheidsloket op te richten waar je vragen kan 

stellen over toegankelijkheid binnen Ninove, maar waar je bv. ook melding 
kan maken van de hindernissen of drempels die je ondervindt. Hoe we dit 
loket concreet vorm zullen geven, willen we samen met jou bekijken.

Infovond
19 juni kan je om 19.30 uur naar een infoavond in het stadhuis. Iedereen 
is welkom, van ervaringsdeskundigen tot experten en gewoon geïnteres-
seerden. We zoeken enthousiaste mensen, die mee willen nadenken over 
dit project, en zich willen engageren om hier samen met ons aan verder 
te werken.      

STAD WERKT AAN TOEGANKELIJKHEIDSLOKET 
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“HET IS EEN REFLEX  
GEWORDEN DIE GEEN  
MOEITE KOST, MAAR WEL 
WAT OPBRENGT’’
ANNEMARIE EN ERWIN  
VERTELLEN OVER HUN UiTPAS

Je kan ermee zwemmen, je kan ermee 
naar de bib en ook bij heel wat evene-

menten komt hij goed van ‘pas’. De UiTPAS 
is een spaar- en voordelenkaart voor je vrije 
tijd. Spaar punten bij activiteiten en ruil die 
vervolgens in voor kortingen, gratis tickets, 
cadeautjes en exclusieve voordelen. 

Annemarie De Beck en Erwin De Smet 
uit Outer gebruiken de pas heel frequent: 
“Tweemaal per week gaan we zwemmen en 
daarmee sparen we telkens een punt. Ook bij 
elk bezoek aan de bib maken we gebruik van 
de kaart’’, zegt Annemarie. “Het is een reflex 
geworden die geen moeite kost, maar wel wat 
opbrengt. Met de punten spaarden we al een 
leeslamp, en deze week nog haal ik een stap-
penteller op bij de dienst sociale zaken.’’ “Ik las 
trouwens dat we volgende maand voor een 
kubb-spel kunnen sparen, waar onze dochter 
vorige week nog over sprak. Dat halen we 
dus zeker (lacht)’’, vult Erwin aan. “Het is ook 
heel handig dat de pas te gebruiken is buiten 
Ninove, zoals in Aalst. Dat maakt het aanbod 
heel uitgebreid. Eigenlijk heb je de kostprijs van 
de kaart meteen terugverdiend.’’

Meer info?
Je vindt alle informatie op www.uitpasdender.be. 
Onder ‘Punten sparen’ zie je de activiteiten 
waar je terechtkan met je UiTPAS. Bij ‘Voorde-
len’ krijg je een overzicht van de omruilvoor-
delen. Volg UiTPAS Dender ook op Facebook 
en blijf zo op de hoogte van de laatste 
nieuwtjes. De voordelen die je krijgt, zijn heel 
divers, en gaan van een 10-beurtenkaart voor 
speelpleinwerking Karrot of magneten van 
‘het schoonste dialectwoord’ tot een gratis 
koffie in cc De Plomblom.

> Aankoopprijs: 5 euro

> Kinderen en jongeren (3 tot 18 jaar): 2 euro

> Verkooppunten: cc De Plomblom,  
bib, sporthal ’t Sportstekske en het  
oud stadhuis.

Daarnaast zorgt de UiTPAS er ook voor dat 
mensen met een beperkt inkomen aan een 
voordelig tarief aan vrije tijdsactiviteiten kun-
nen deelnemen.  
Meer info over de UiTPAS aan kansentarief? 
OCMW Ninove (054 51 53 50) en Teledienst 
Ninove (054 32 24 54).      

Meer info
UiTPAScoördinator
uitpas@ninove.be
054 31 32 86 Meer info

dienst leefmilieu, 
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 71

Door een goed beheer van de bermen 
worden ze steeds kleurrijker en bie-

den ze kansen aan minder algemene planten 
en dieren. Om veel bloeiende planten in de 
bermen te krijgen, is het verschralen van de 
bodem noodzakelijk, zodat ze hun zaad kun-
nen verspreiden. Daarom is het belangrijk om 
soms iets later of maar 1 keer te maaien. Op 
sommige plaatsen is het voor de verkeersvei-
ligheid wel nodig om dit vroeger te doen. 

Maaibeheer in Ninove:
> vanaf 15 mei wordt op enkele plaat-

sen een strook van 75 cm gemaaid 
omwille van verkeersveiligheid

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

> vanaf 30 september worden alle 
bermen gemaaid

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

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

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

ONDERHOUD 
VAN DE BERMEN
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Hannelore Mees (projectcoördinator 
van FRAMES) vertelt: “Bij het tegen-

gaan van wateroverlast kijkt men altijd naar 
de overheid, terecht ook! Er moet nog heel 
wat gebeuren. Maar ondanks alle geplande 
maatregelen (vernieuwing van de stuwen en 
een overstromingsrisicobeheerplan), blijft er 
steeds een risico op overstroming bestaan. We 
riskeren altijd een overstroming die nog groter 
is dan de vorige. De Dender is en blijft een 
onstuimige rivier.”

“In eerste instantie wil dit project luisteren 
naar wat mensen te vertellen hebben. Buurt-
bewoners vertelden hoe ze de laatste overstro-
ming beleefden, welke ingrepen ze van de 
overheid verwachten en uitten hun frustratie 
over het feit dat het allemaal zo lang duurt 
voor er iets gebeurt.” gaat Mees verder.

In het tweede deel van de avond bediscus-
sieerden buurtbewoners en organisatoren 
samen wat er op korte termijn kan verbete-
ren. Wat kunnen bewoners onderling voor 
elkaar betekenen? Hoe kan de overheid beter 
communiceren over de risico’s? Hoe kan de 
infrastructuur worden aangepast? Hoe kan de 
overheid burgers beter helpen bij overstromin-
gen en omgekeerd? Kortom, hoe kunnen we 
met z’n allen parater zijn. Wat kunnen burgers,  
overheden en hulpdiensten samen doen om 
potentiële schade zoveel mogelijk te beperken.

Tweede infoavond
De provincie Oost-Vlaanderen en de Universi-
teit Gent gaan nu aan de slag met de resultaten 
van het gesprek. Op 11 juni is er opnieuw een 
overstromingsbabbel gepland in de brand-
weerkazerne, om 19.30 uur. Dan worden de 
ideeën van bewoners die op 25 april werden 
aangereikt, een pak concreter uitgewerkt. 

Meer info? 
Provincie Oost-Vlaanderen, 
dienst ruimtelijke planning, 
09 267 75 78     

OVERSTROMINGSBABBEL 
25 april organiseerden de provincie Oost-Vlaanderen, de Universiteit Gent 

en de stad in de brandweerkazerne een eerste overstromingsbabbel in 

het kader van het Europees project FRAMES. Heel wat bewoners die ooit 

zijn getroffen door wateroverlast daagden op. 

VERKOOP JE FIETS TIJDENS DE (TWEEDEHANDS-)
FIETSENMARKT OP AUTOVRIJE ZONDAG 

Heb je een tweedehandsfiets die je niet 
meer gebruikt? Of fietsmateriaal (fietshelm, 
aanhangkarretjes …? En wil je die graag verko-
pen? Dat kan tijdens de tweedehandsfiet-
senmarkt op autovrije zondag 16 september. 
Stuur vóór 7 september een mailtje naar 
mobiliteit@ninove.be met je contactgege-
vens en wat je wil verkopen. Per persoon mag 
je maximum 3 fietsen te koop aanbieden.

Meer info
dienst mobiliteit 
mobiliteit@ninove.be  
054 31 32 82 

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw wil 
zoveel mogelijk mantelzorgers 

en familieleden bereiken die personen met 
dementie verzorgen. De Liga zorgt ervoor 
dat zorgdragers elkaar kunnen ontmoeten in 
de Familiegroepen (Jong)Dementie. Tijdens 
deze familiebijeenkomsten brengen profes-
sionelen en ervaringsdeskundigen verhalen 
rond dementie. Maar het ‘lotgenoot-zijn' is 
zeker zo belangrijk als het informatieve stuk. 

Er is tijd voor vragenstelling, voor een kop 
koffie en rustig samenzijn. Familieleden voelen 
dat ze er niet alleen mee staan, vernemen van 
elkaar tips en informatie waar ze behoefte aan 
hebben.

Familiebijeenkomst juni

> thema: palliatieve zorg bij personen met 
dementie

> 14 juni, 14 - 16 uur

> vergaderzaal oud stadhuis (Oudstrijders-
plein 6, Ninove)

> gratis toegang, inschrijven gewenst via 
ninove@alzheimerliga.be

Meer info? 
Tel. 0800 15 225 (gratis), 
of 0477 34 05 67 (Kristel Van Vreckem, 
voorzitter van de Familiegroep (Jong)
Dementie regio Ninove).      

NINOVE DEMENTIEVRIENDELIJKE STAD

Op zoek naar een job bij de stad of het 
OCMW?  Check dan de website van de stad: 
www.ninove.be > vacatures bij de stad.
De stad zoekt jobstudenten. 
Het OCMW zoekt bachelors of gegradueer-
den in de verpleegkunde.

Meer info? 
> Stad Ninove, personeelsdienst,  

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

secretariaat@ocmw.ninove.be, 054 51 53 77

Zoek je een job in het stedelijk basison-
derwijs? Solliciteer dan 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.

Meer info? 
> Stad Ninove, dienst onderwijs,  

onderwijs@ninove.be, 054 31 33 05

VACATURES
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FABELTASITE
De Fabeltasite in Ninove is toe aan een nieuwe bestem-

ming. De provincie, de stad en de eigenaar werken al een 

tijd samen aan een toekomstvisie voor dit gebied, waarbij 

de mening van de Ninovieter een belangrijke rol speelt.

Opmaak  
Provinciaal  
Ruimtelijk  
Uitvoeringsplan 
(PRUP)
Geïnspireerd door de input van 
de Ninovieter tijdens het voorbije 
participatietraject, hebben de 
partners enkele principes vastge-
legd. Die principes zijn de basis 
voor het Provinciaal Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (PRUP). Dat is 
een plan waarmee de provincie 
de ruimtelijke bestemming vast-
legt voor een concreet gebied. 
Eens die bestemming juridisch 
vastligt, kan de effectieve realisa-
tie beginnen.

Publieke  
raadpleging 
De opmaak van een PRUP loopt 
volgens een wettelijke procedure. 
Enkele inspraakmomenten zor-
gen ervoor dat alle betrokkenen 
hun mening kunnen geven. Een 
eerste fase is de publieke raadple-
ging van de startnota die loopt in 

de periode juli tot september.  
De exacte data kan je later te-
rugvinden op de website van de 
provincie: www.oost-vlaanderen.be/ 
ninovefabelta of op de website 
van de stad: www.ninove.be/
fabeltasite.  
Je kan als betrokkene je opmer-
kingen formeel indienen. 
Om je hierover voldoende te 
informeren, organiseren we een 
publieksmoment op dinsdag 
3 juli om 18.30 uur. Tijdens een 
infomarkt kan je in het oud 
stadhuis informatie krijgen over 
het project en de procedure. 
Wat is een startnota? Wat staat 
daar in? Hoe kan ik mijn mening 
geven? Deze en al jouw andere 
vragen beantwoorden we begin 
juli. Afspraak in het oud stadhuis 
(Oudstrijdersplein 6, Ninove) op 
de 1e verdieping. 

Voortraject
In 2015 gaven we het startsein 
van het participatietraject. Tijdens 
autovrije zondag kwamen heel 
wat nieuwsgierige Ninovieters een 

kijkje nemen in de Fabriekstraat. 
Daar konden passanten vragen 
stellen en ideeën geven over de 
toekomst van het gebied. Er ver-
trok zelfs een ballonvaart vanop 
de weiden in het projectgebied. 
 
In 2017 organiseerden we een 2e 
participatietraject. Alle nieuws-
gierigen konden tijdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie meer 
info krijgen over het project. 
Nadien gingen we tijdens het 
stadsdebat in gesprek met de 
Ninovieter over thema's zoals 
wonen, architectuur, mobiliteit, 
openbaar domein, duurzaamheid 
en klimaatgezondheid. Geïnspi-
reerd door alle input heeft de 
kerngroep, die bestaat uit de 

verschillende partners, enkele 
principes vastgelegd.  Die prin-
cipes vormen de basis voor de 
opmaak van het PRUP. De focus 
ligt op volgende thema’s:

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

>  programma: wat houdt de 
toekomstige stadswijk in en 
hoe groot zal die zijn?

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

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN 

Meer info

dienst mobiliteit 
mobiliteit@ninove.be  
054 31 32 82
dienst lokale economie 
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66

Meer info
> fabeltasite@ninove.be  

> stad Ninove, dienst ruimtelijke ordening 
ruimtelijke.ordening@ninove.be, 054 31 32 96 

> Provincie Oost-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning  
ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be 

 www.oost-vlaanderen.be/ninovefabelta     

Vinkenstraat Ninove

Half juni start aannemer Lievens 
bvba in opdracht van de stad 
en Riopact met wegen- en 
rioleringswerken in de Vinken-
straat. Deze werken zullen 5 
maanden duren. Op de website 
van Aquafin – www.aquafin.be - 
Mijn omgeving – NIV3041 kom 
je praktische info te weten over 
de vorderingen van de werken 
en de planning. Inschrijven voor 
de nieuwsbrief is mogelijk via de 
knop 'Volg dit project' bovenaan 
de pagina.

Dreefstraat- 
Weggevoerdenstraat 
Ninove
De wegen- en rioleringswerken aan 
de Dreefstraat - Weggevoerden-
straat verlopen in 4 fases en zullen 
tot maart 2019 duren. In de eerste 
fase worden er werken uitgevoerd 
ter hoogte van de Graanmarkt, 
vanaf het kruispunt met de Oude 
Kaai tot het kruispunt Mallaard-
straat. Deze doorgang zal tot 
juni 2018 onderbroken zijn. Het 
centrum van Ninove is bereikbaar 
via de Ring en de Centrum- 
laan. Vanaf eind mei tot  
juli zal het Clement  

Behnplein heraangelegd worden. 
Vanaf augustus tot november zijn 
er werken voorzien in de Dreef-
straat. Je kan het project volgen op 
de website van Aquafin – www.
aquafin.be - Mijn omgeving – 
NIV3026. Hier vind je info over de 
vorderingen van de werken, de 
planning, de fasering en de weg-
omleggingen. De handelaars blijven 
bereikbaar tijdens de werken.      
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ACADEMIE VOOR  
MUZIEK, WOORD EN DANS 

ACADEMIE BEELDENDE KUNST 
Open ateliers in  
shoppingcenter Ninia
Op vrijdag 1 juni vind je de beeldhouwers van 
de academie voor beeldende kunst in Ninia 
Shopping Center. Op zaterdag 2 juni maak je 
er kennis met de afdeling kant & textiel van 
de academie. Tussen 14 en 17 uur kan je mee-
werken in één van die open ateliers en kan je 
praten met de studenten of leerkrachten.  In 
de kijketalage in Ninia is nieuw werk te zien 
van de verschillende ateliers.

Opendeur
De academie voor beeldende kunst stelt op 
zaterdag 9 juni tussen 10 en 17 uur in De Kuip  
werken tentoon van leerlingen tussen 6 en 
17 jaar die een wereldreis maakten. Bij de 
18-plussers zijn de ateliers beeldhouwkunst, 
tekenkunst, schilderkunst en kant & textiel 
open voor bezoek. Je kan met studenten 
en leerkrachten praten en je 
kan je ook inschrijven, ter 
plekke of via de website:  
www.liedekerke.be/GABAK. 

Volwassenen die afgestudeerd zijn, kunnen nu 
ook nog 2 jaar een specialisatiegraad volgen. 
Meer info vind je in de open ateliers in De 
Kuip, (Parklaan 1, Ninove) op zaterdag 9 juni 
tussen 10 en 17 uur.

Tentoonstellingen  
De afstuderende jongeren in de middelbare 
graad stellen hun werk tentoon in de foyer 
van cc De Plomblom. In het oud stadhuis vind 
je werk van de volwassenen die in schilder-
kunst, tekenkunst, beeldhouwkunst en kant & 
textiel afstuderen. De twee expo’s zijn open op 
zaterdagen 9 en 16 juni en op zondagen  
10 en 17 juni van 14 tot 18 uur. 

Leerlingen van de academie voor beeldende 
en audio-visuele kunsten stellen van 1 juli tot 
31 augustus werk tentoon in de bib.              

Meer info
academie voor 
beeldende kunst
gabk@liedekerke.be
053 64 55 97

WWW.ACADEMIENINOVE.BE 

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

VANAF  

14 JUNI 2017 
PARKLAAN 13 
9400 NINOVE 

054 33 47 25 

WWW.ACADEMIENINOVE.BE 

MA 19 JUNI 2017 
VAN 18 TOT 20.30U 

IN DE ACADEMIE VAN NINOVE 

INFODAGEN 
WO 21 JUNI 2017 
VAN 17 TOT 19.30U 

IN DE ACADEMIE VAN  
DENDERHOUTEM 

N
I
E
U
W

DANS, MUZIEK - EN WOORDINITIATIE  
VANAF 6 JAAR 

Cancun van  
Jordi Galceran (toneel)
Twee bevriende echtparen: Laura en Paul, en 
Vincent en Renée, zijn samen op vakantie in 
Cancun. Hun vriendschap dateert al van jaren 
terug. Op een ochtend na een avondje stevig 
doorzakken wordt Renée wakker. De anderen 
doen haar geloven dat ze niet met Vincent, 
maar met Paul getrouwd is. Ze beschouwt het 
als een mislukte grap maar gaandeweg blijkt 
dat inderdaad ook te kloppen. In een surreële 
sfeer bouwt zich een stevige spanningsboog 
op die leidt naar een verrassend einde.

Praktisch
> Voorstelling gespeeld door 4 leerlingen 

van de cursus Toneel volwassenen van de 
stedelijke academie MWD Ninove: Sarah 
Van Cauwelaert, Lieve Van Driessche, Geert 
Van Lil en Jasper Verreckt.

> Vrijdag 15 juni, 19.30 uur, Academiezaal 
(Parklaan 13, Ninove)

Open lessen Ninove Denderwindeke Meerbeke Denderhoutem Haaltert Liedekerke Roosdaal

Ma 18/06 16.15 - 20.15 16.15 - 20.15 16.00 - 20.00 16.30 - 19.30 16.15 - 20.15

Di 19/06 16.15 - 20.15 16.00 - 20.00 16.30 - 19.30 16.15 - 19.15

Wo 20/06 13.00 - 20.00 13.00 - 18.30 13.00 - 20.00 13.00 - 20.00 13.00 - 20.00 13.00 - 20.00

Do 21/06 16.15 - 20.15 16.00 - 20.00 16.00 - 20.00 16.15 - 20.15

Vr 22/06 16.15 - 20.15 16.15 - 20.15 16.00 - 20.00 16.15 - 19.15

Za 23/06 8.30 - 12.30 8.30 - 12.00 9.00 - 17.00 8.30 - 14.00

Meer info

academie voor 
muziek, woord en dans
academiemwd@ninove.be
054 33 47 25
www.academieninove.be

Inschrijven
Vanaf 4 juni tot 30 juni en vanaf 27 augustus 
tot 29 september in de academie,  
Parklaan 13, Ninove.

INFODAGEN
Kom de stedelijke academie voor muziek, woord en dans ontdekken tijdens de infodagen. 
Bezoek de open lesmomenten op:

Voor kinderen vanaf 6 jaar, jongeren en 
volwassenen. Inschrijven voor het nieuwe 
schooljaar is ook mogelijk.
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Spring in die sportkleren!
In het stadspark vind je bv. de Finse piste waar 
dagelijks tientallen joggers hun kilometers ma-
len. Wie toch liever loopt op de atletiekpiste, 
kan die individueel afhuren via de sporthal. 
Volleyballen doe je op de beachterreinen; op 
het multifunctioneel sportterrein kan je een 
balletje trappen of basketten. Tafeltennis in het 
stadspark kan ook: er staat een pingpongtafel 
aan het dr. Hemerijckxplein. Vissen, wandelen, 
fietsen, mountainbiken, petanquen … spring 
eens binnen bij onze sportdienst voor een 
overzicht van het aanbod!

Wist je trouwens dat je alle stedelijke 
sportinfrastructuur kan afhuren voor 
individueel gebruik? Reserveren kan via 
de sportdienst. 

Nog tot eind juni kan je aan de sporthal padelen. 
Padel is een mix van squash en tennis die je best 
in teams van 2 tegen 2 speelt. Je reserveert het 
terrein via de sportdienst, materiaal is aanwezig.

Kampen 
Verschillende stadsdiensten, ook de sport-
dienst, organiseren kampen tijdens de zomer-
maanden. Welke activiteiten georganiseerd 
worden, lees je in het vakantieboekje ‘Vakantie 
in Ninove. Hier verveel ik me nooit’, dat je kan 
krijgen bij de stadsdiensten.

Er zijn nog plaatsen bij een 
aantal sportkampen:

> Kleuterkampen met 
thema ‘circusacrobaten’ 
(3-6 jaar): 9 en 10 juli,  
13 en 14 augustus

> Kleuterkampen met 
thema ‘het sprookjes-
bos’ (3-6 jaar):  
12 en 13 juli, 16 en  
17 augustus

> Sportkamp voor  
mensen met een fysieke 
of mentale beperking 
(alle leeftijden): 16, 17  
en 18 juli

> Atletiekstage  
(7-12 jaar): 30 juli tot  
en met 3 augustus

> Sportmix (7-14 jaar):  
6 tot en met 10 augustus

> Bikekamp (11-16 jaar): 
13 tot en met 17 augus-
tus - niet op 15 augustus

> Challenge outdoor-
kamp (8-10 jaar): 20 tot 
en met 24 augustus

Inschrijven doe je via  
www.ninove.be.

Sport voor 
50-plussers
De sportdienst heeft vaste sportactiviteiten 
voor 50-plussers:

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

> Kubb: iedere donderdag van 14 uur tot  
16 uur. In de zomerperiode: op het grasveld 
naast het kaatsterrein

> Curve bowls: maandag en vrijdag van  
14 uur tot 16 uur.

Daarnaast zijn er ook eenmalige activiteiten: 
Sportyweek, Blijf-fit-week in het buitenland, 
cursus linedance.      

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

Bekijk jouw mogelijkheden in 
 

Ninove op
 

www.doornnoord.be

duurzaam 
 

bedrijventerrein
in Ninove
maakt werk 

 

van een groenere 
toekomst

Op zoek 
naar extra 
ruimte om  
te groeien  

met je 
bedrijf?

Ruimte TE KOOP  
op Doorn Noord

SPORT IN DE ZOMER
Ninove is een sportstad, dat bewij-

zen de vele ingeschreven leden bij 

de sportclubs. Maar je hoeft niet 

ingeschreven te zijn in een sport-

club om te sporten. De stad biedt 

heel wat mogelijkheden om je op 

sportvlak uit te leven. Ook tijdens de 

zomermaanden.
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Zomerse Topdagen

Jaarmarkt met gezellige 
braderij 
De traditionele jaarmarkt met paardenmarkt 
en veekeuring op 1 september wordt ge-
combineerd met sfeervolle braderijshopping 
bij de lokale winkeliers. Muziekoptredens en 
een grootse autoshow maken dit evenement 
compleet. 

> zaterdag 1 september, 9 uur tot 18 uur 
> gratis parkeren in de binnenstad

Meer info?  
VHN Ninove, info@vhnninove.be

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

SHOP TILL YOU DROP
WK/Vaderdag in Ninia 
Shopping Center
In Ninia Shopping Center kan je voor elke 
match van de Rode Duivels op het WK  
(18, 23 en 28 juni) een exclusieve prijs winnen: 
een VIP-tafel voor 8 personen bij Garden of 
Eden (zie p. 7).
Kom je in de week vóór de wedstrijden shop-
pen in Ninia, dan ontvang je bij je aankopen 
een ticket. Met je ticket maak je kans op dit 
VIP-arrangement.

Kom elke zaterdag  
zomeren in  
Ninia Shopping Center! 
Ninia Shopping Center blaast dit jaar de 
kinderrommelmarkt nieuw leven in. Dit wordt 
afgewisseld met leuke kinderworkshops.

Programma

> 30 juni: kinderrommelmarkt  
(10 uur - 16 uur)

> 1 juli: zondagopening (10 uur - 18 uur) 
> 7 juli: kinderworkshop: zomerrokje en 

zomerT-shirts maken (14 uur - 17 uur) 
> 14 juli: kinderrommelmarkt  

(10 uur - 16 uur)
> 28 juli: kinderworkshop: zelf  

muziekinstrumenten maken en bespelen  
(14 uur - 17 uur)

> 4 augustus: kinderrommelmarkt  
(10 uur - 16 uur)

> 11 augustus: kinderworkshop: slijm maken 
(14 uur - 17 uur) 

> 18 augustus: kinderrommelmarkt  
(10 uur - 16 uur)

> 25 augustus: kinderworkshop:  
Back2School (14 uur - 17 uur)

GRATIS 
PARKEREN

Op zaterdag 16 juni (Topdag) en zaterdag 
1 september (Jaarmarkt) kan je in het 
stadscentrum gratis parkeren. Op don-
derdag 14 juni (Regiosportdag gemeente-
personeel), zaterdag 16 juni (BK Masters 
atletiek) en zaterdag 28 juli (Memorial G 
Rasschaert) parkeer je gratis in de straten 
aan de sporthal (wijk ‘Blokken’). 

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

VUURWERK!

We knallen de deur van de grote vakan-
tie achter ons dicht en we kletteren het 
nieuwe schooljaar tegemoet.

> 31 augustus, 22 uur 
> Parking IKORN (Onderwijslaan)

Meer info
dienst mobiliteit - mobiliteit@ninove.be - 054 31 32 82
dienst lokale economie - lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 66

WEGWIJZERS DUIDEN WANDELAFSTAND 
VAN PARKINGS NAAR STADSCENTRUM AAN 

Na de invoering van de Shop & Go-zones plaatste de stad recent bewegwijzering naar de 
centrumparkings. Op deze manier word je als bezoeker naar de goedkope of gratis par-

kings op wandelafstand van het stadscentrum geleid. De aangeduide parkings zijn de Stations- en 
Mallaardparking (gratis), de OCMW-parking, 
het Dr. Hemerijckx- en Paul De Montplein,  
het plein aan De Twijnster (50 cent per uur), 
de IKORN-parking (gratis buiten de schoolu-
ren) en de Ninia-parking (betalend). Met deze 
borden vermindert niet alleen de parkeerdruk 
op het stadscentrum maar heb je als bezoeker 
ook meteen een idee wat de wandelafstand 
van de door jou gekozen parking en het cen-
trum in minuten bedraagt. 

TOPDAGEN IN DE BINNENSTAD

ZO
17 JUNI
14 > 18 uur

TOPDAGEN IN DE BINNENSTAD

ZO
17 JUNI
14 > 18 uur

dienst lokale economie

ZA
16 JUNI

14 > 19 uur

Strandbar met foodTRUCKS,
COCKTAILS & music

Koopjes  ı  KINDERANIMATIE
WIN EEN WEEKEND
NAAR BARCELONA

Strandbar met foodTRUCKS,
COCKTAILS & music

Koopjes  ı  KINDERANIMATIE
WIN EEN WEEKEND
NAAR BARCELONA

ZA
16 JUNI

14 > 19 uur

Win gratis pop-upruimte 
in Ninia
Ninia organiseert van 1 tot en met 30 juni 
een wedstrijd waarbij lokale ondernemers een 
gratis pop-upruimte voor 4 maanden kunnen 
winnen in het Ninia Shopping Center.   

Meer info?  
www.niniashoppingcenter.be.    
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BLOEDAFNAME-
KALENDER 

Kom bloed geven op:
> woensdag 6 juni - Ninove  

cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> vrijdag 8 juni - Meerbeke   

Trefcentrum De Linde,  
Gemeentehuisstraat 42

> vrijdag 15 juni - Outer   
Buurthuis De Pallieter,  
Smid Lambrechtstraat 100

> dinsdag 28 augustus -  
Appelterre – Zaal Pax, 
Appelterre-Dorp 13

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

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

Geen UiT-kalender in deze 
editie van Ninove Info. Eind 
mei kreeg elke Ninovieter het 
Ninoofs Zomer(s) Zakboekje 
in de brievenbus. Daarin lees je 
alles wat er te doen is in groot 
Ninove tot en met september. 
Heb je deze evenementen-
gids met daarin alle zomerse 
activiteiten niet gekregen, haal 
dan een gratis exemplaar bij de 
stadsdiensten.

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

Stadhuis, Fedimmo-  
gebouw en oud 
stadhuis
Tijdens de maanden juli en au-
gustus werken de diensten in het 
stadhuis, het Fedimmogebouw, 
(Bevrijdingslaan) en oud stadhuis 
volgens de zomeruurregeling. 
Ze zijn dan enkel te bereiken tij-
dens de volgende openingsuren:

Iedere werkdag van 8.30 uur 
tot 12 uur, donderdag van  

16 uur tot 19.45 uur.

Uitzonderingen
DIENST TOERISME

> dagelijks van 8.30 uur tot  
12 uur.

> maandag, dinsdag en  
woensdag ook van 14 uur  
tot 16 uur.

> donderdagnamiddag van  
16 uur tot 19.45 uur.

> de dienst toerisme is tijdens de 
maanden juni, juli en augustus 
ook open op zaterdag en 
zondag van 10 uur tot 12 uur 
en van 14 uur tot 16 uur. 

ZOMERUURREGELING STADSDIENSTEN

EXTRA VOORDELIG  
LIJNABONNEMENT VOOR JONGEREN

De stad sloot een overeenkomst met De Lijn af voor een extra 
voordelig abonnement voor Ninovieters tussen 12 en 18 jaar. De stad 
betaalt voor hen 25% van de kostprijs van een Lijnabonnement.  
De korting geldt niet op WIGW/Omnio of VG-abonnementen.

Hoe korting aanvragen?

De Lijn stuurt je een brief met daarin de aanvraagprocedure voor  
een abonnement met de stadskorting. Heb je de brief niet gekregen, 
neem dan contact op met de dienst mobiliteit, mobiliteit@ninove.be, 
054 31 32 82.

Meer info? De Lijn, www.delijn.be, 070 220200

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

KERMIS IN DE STAD

> Zomerkermis op de  
Graanmarkt: 20 tot en met 
24 juli:

> Kermis Rechteroever: 29 juli. 
Muziekoptredens van Sima 
(deelnemer The Voice),  
Bart, Raf Violi (Gentse 
Feesten), Luc Jones, Bram & 
Lennert en DJ Tim. Dr.  
Vanaf 15 uur op het  
Dr. Hemerijckxplein  
Meer info?  
Handelswijk Rechteroever,  
info@rechteroeverninove.be

SPORTHAL 

Juni > gesloten op zondag
Juli > gesloten vanaf 16 uur
  > zaterdag en zondag 

    gesloten
Augustus > zondag gesloten   

     vanaf 12.45 uur

ZWEMBAD DE KLEINE 
DENDER

> maandag tot vrijdag: 7.30 uur - 
21 uur

> zaterdag: 10 uur - 17 uur
> zondag: 9 uur - 17 uur
(De kassa sluit 45 minuten vóór 
sluitingstijd. Je moet de zwemhal 
15 minuten vóór sluitingstijd 
verlaten).

TECHNISCHE DIENST

> maandag tot vrijdag van 8 uur 
tot 12 uur en van 12.30 uur tot 
15 uur.

 Uitleendienst op donderdag 
uitzonderlijk van 8 uur tot  
11 uur en van 16 uur tot  
19.45 uur.

Cc DE PLOMBLOM

> gesloten van 1 juli tot  
19 augustus

> elke werkdag van 20 tot  
31 augustus:  
9 uur - 12 uur

De openingsuren van  
de overige stadsdiensten 
blijven ongewijzigd.   
Voor de sluitingsdagen van 
de stadsdiensten tijdens 
de vakantiemaanden: zie p.3
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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
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.

Wachtdiensten
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50 jaar huwelijk
Albert Janssens,  
geboren op 26 augustus 1945,
met Odette van Snick,  
geboren op 25 september 1947.
Gehuwd op 31 mei 1968.
Wonend in Okegem.

Robert Buyze,  
geboren op 5 maart 1947,
met Arlette De Schryver,  
geboren op 4 maart 1947.
Gehuwd op 1 juni 1968. 
Wonend in Ninove.

Mohammed Mouh,  
geboren in 1944,
met Louiza Belyazide,  
geboren in 1952.
Gehuwd op 15 juni 1968. 
Wonend in Ninove.

Jean-Paul Pletinckx,  
geboren op 28 november 1942.
met Rita Dupont,  
geboren op 16 juni 1948.
Gehuwd op 15 juni 1968. 
Wonend in Pollare.

Guy Mayné,  
geboren op 18 maart 1947,
met Rolanda Van Laethem, 
geboren op 10 november 1948.
Gehuwd op 6 juli 1968. 
Wonend in Ninove.

Willem Herregods,  
geboren op 15 juni 1942,
met Greta Vanderkelen,  
geboren op 28 december 1946.
Gehuwd op 10 juli 1968. 
Wonend in Meerbeke.

Willy Meerman,  
geboren op 28 oktober 1943,
met Godelieve Soens,  
geboren op 28 oktober 1946.
Gehuwd op 11 juli 1968. 
Wonend in Voorde.

Johnny Van Der Schueren, 
geboren op 7 april 1946,

GOUDVan jong 
naar

DANK!

“Door eenzelfde wet eens verbonden...”
Hallo, beste oud-gidsen van Ninove, oud-“maskesskoeten” 

Weldra - in 2019 - wordt onze groep 100!
Dat willen we met velen vieren. 

Daarom: stuur uw adres/e-mailadres  naar 
Ann De Vos, Denderhoutembaan 230, Ninove
of mail naar ann_de_vos@telenet.be
Zoek ook mee naar adressen van uitgezwermde oud-gidsen. 

Herman Jacobs,  
geboren op 28 juli 1934,
met Ghislaine Heymans,  
geboren op 25 oktober 1936.
Gehuwd op 4 augustus 1958. 
Wonend in Ninove.

Albert Meganck,  
geboren op 22 juli 1935,
met Margaretha Van Brempt, 
geboren op 18 december 1929.
Gehuwd op 29 augustus 1958. 
Wonend in Meerbeke.

65 jaar huwelijk
André De Backer,  
geboren op 24 november 1929,
met Andrée Herregods,  
geboren op 1 januari 1935.
Gehuwd op 27 juni 1953. 
Wonend in Ninove.

met Nadine Wittenbergh, 
geboren op 9 maart 1947.
Gehuwd op 13 juli 1968. 
Wonend in Ninove.

Raymond Minner,  
geboren op 24 maart 1947,
met Betty De Waele,  
geboren op 10 mei 1947.
Gehuwd op 18 juli 1968. 
Wonend in Ninove.

Winny Timmermans,  
geboren op 20 februari 1945,
met Magda De Winter,  
geboren op 3 november 1947.
Gehuwd op 19 juli 1968. 
Wonend in Pollare.

Armand Van der Perre,  
geboren op 11 november 1944,
met Simonna Haegeman,  
geboren op 20 maart 1942.
Gehuwd op 8 augustus 1968. 
Wonend in Aspelare. 

Roger Lemaire,  
geboren op 23 oktober 1944,
met Nelly Liessens,  
geboren op 22 januari 1948.
Gehuwd op 31 augustus 1968. 
Wonend in Voorde.

60 jaar huwelijk
Julien Wasteels,  
geboren op 4 december 1930,
met Yvetta Wijnant,  
geboren op 12 september 1937.
Gehuwd op 25 juni 1958. 
Wonend in Ninove. 

Frans Vanderstraeten,  
geboren op 7 maart 1935,
met Margareta Coppens,  
geboren op 27 juli 1934.
Gehuwd op 22 juli 1958. 
Wonend in Meerbeke.

Wilfried De Deyn, 
geboren op 5 juli 1934,
met Christiane De Vlieger, 
geboren op 28 juli 1937.
Gehuwd op 25 juli 1958. 
Wonend in Ninove.
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Meer dan 48 jaar ervaring

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde

Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

tot 14-07-2018

VOORDEEL WEKEN

aan GROOTHANDELSPRIJZEN
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Stedelijke basisschool
Appelterre

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

Lager:
Dorp 48, 9400 Appelterre
Tel. 054 32 15 89

Directeur: 
Gerda Van den Abeele

Stedelijke basisschool
Nederhasselt-Voorde

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

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

Directeur: Karolien Frederickx 
    Leen Janssens

Stedelijke basisschool
Denderwindeke

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

Directeur: 
Jeroen Cooman

Stedelijke basisschool
Parklaan - Seringen

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

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

Directeur: 
Joeri Van den Driessche

GeNi = scholen in de eigen, 
vertrouwde omgeving met:

 gnideovpo ehcsitsilarulp nee  •
voor 2,5 tot 12 jarigen

• dynamische schoolteams
 reelnedez ,tsneidsdog sretseemreel  •

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

Directeur coördinatie-scholengemeenschap GeNi: 
Karolien Frederickx

www.sbsninove.be


