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ZATERDAG 7 OKTOBER
19 UUR • DEUREN VANAF 18.30 UUR

BEDRIJFSHAL CLOË CONFECTIE - MERELLAAN 46 - 9400 NINOVE

HELEMAAL
HOLLANDS

Graanmarkt 27/29
9400 Ninove
Tel. 054/558379
Gesloten op
maandag
www.mediserve.be

MET DE DOORBREKERS

NINO-TRAC
NINO-TRAC

T.V.V.

SOCIALE KRUIDENIER NINOVE

KAARTEN AAN 20€ MET GRATIS
PLAATSRESERVATIE, GRATIS CARWASH EN
LAVAZZA ESPRESSO-KOFFIE (TWV. 15 EURO)

0479 37 47 24

bvba

DE CROONE
DE CROONE

Hotel - restaurant - bistro - feestzalen

Hotel - restaurant - bistro - feestzalen

Leopoldlaan 126-130 | Ninove | T 054 33 02 39
www.garagedesmet.be

Geraardsbergsestraat 49 I 9400 Ninove I 054 33 30 03 I www.decroone.be

Geraardsbergsestraat 49 I 9400 Ninove I 054 33 30 03 I www.decroone.be

SMET IMMO SERVICE

bvba

Beheer van appartementsgebouwen

www.ninotrac.be
www.ninotrac.be - info@ninotrac.be
- info@ninotrac.be

Vreckom
Vreckom 77
. 9400
. 9400
Denderwindeke
Denderwindeke
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. SCHRANKLADERS
. SCHRANKLADERS
. WIELLADERS . VERREIKERS
. WIELLADERS . VERREIKERS
VERHUUR
VERHUUR . VERKOOP
. VERKOOP
. ONDERHOUD
. ONDERHOUD
- MINIGRAVERS
- MINIGRAVERS
www.topmen.be

Onderwijslaan 57 bus 1 - Ninove

St. Pietersstraat 5
9402 Meerbeke - Ninove
tel. 054 34 22 00

www.topmen.be

in samenwerking met

Uw binnenhuisdecorateur

www.brunic.be
!! VUURWERK !!

www.abc-drukkerij.be

054 32 24 62 • 0475 31 69 59

www.kalleballe.be

Kerkplein 13

9400 Ninove

T 054 34 15 33 M 0497 42 72 93
mail:
info@idea-reclame.be
web:
www.idea-reclame.be

KALLEBALLE
Voorstel belettering poort
212 X 390 cm

Dit ontwerp blijft eigendom van Idea bvba tot de opdracht voor akkoord getekend is

Kom langs voor de gratis
en vrijblijvende Amplifon 360
Hooranalyse*

Gezien
op TV

Ruim- & ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN

bvba

Philippe - Danny

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

Onze audiologen luisteren naar u en begeleiden u
bij het vinden van een discrete oplossing op maat.
Maak nu een afspraak op 054 50 35 05.
Meer informatie over onze hooroplossingen
op www.amplifon.be.
Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove
Tel.: 054 50 35 05
E-mail: ingrid.lucas@amplifon.com
*zonder medisch doel

Hoorcentra

• Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten
en waterputten
• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
• Camera-onderzoek, op vraag van de klant met opname op
USB stick
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie- & benzineafscheiders, carwashslib & mazouttanks, alle met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenwaterputten met
proper water
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be
054 32 18 75 - 0479 84 02 83 - www.devleminckjan.be
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STADHUIS NINOVE
Centrumlaan 100, 9400 Ninove
054 31 32 33 • www.ninove.be
OPENINGSUREN publieksdiensten
> maandag
> dinsdag
> woensdag
> donderdag
> vrijdag

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

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

niet tijdens
< maar
de zomermaanden)*

(enkel dienst bevolking,

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk
gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.
Niet tijdens de zomermaanden.
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove), Facebook
(www.facebook.com/stadninove) en
Instagram (Stad Ninove) of schrijf je in op
de nieuwsbrief via www.ninove.be

Ninove

COLOFON
Redactie:
dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove
Tel. 054 31 32 25 • communicatie@ninove.be
Foto’s: dienst communicatie •
Danny De Saedeleer • Andy Dupont • Ninofmedia •
Niels Hemmeryckx • Serge Van de Voorde •
Sophie Richez • Geert Brams • Shutterstock •
Pixabay • flickr
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:
IPM Printing • 1083 Ganshoren
Tel. 02 481 62 11 • www.ipmprinting.com

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

Voor alle info
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

stadhuis
cultuurcentrum
bibliotheek
‘t Kadeeken
politie
brandweer
sporthal 't Sportstekske
zwembad De Kleine Dender
technische dienst
Sociaal Huis
OCMW
jeugdcentrum De Kuip
oud stadhuis
dienst toerisme

054 31 32 33
054 34 10 01
054 32 40 04
054 34 23 02
054 31 32 32
054 33 35 66
054 33 93 97
054 33 40 64
054 31 77 10
054 51 53 50
054 51 53 50
054 31 05 00
054 31 32 25
054 31 32 85

interessant
4 Autovrije zondag
Speelgoeduitleendienst

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

6 Speelodroom

9 Ninove eert zijn oorlogshelden
10 Open Monumentendag
11 Mobiel nieuws
13 Maandklapper cc De Plomblom
19 September sportmaand

Autxvrije
zondag 17

AUTOVRIJE
ZONDAG

SEPT.

17 september

12-19 uur

ninove
concept publiburo.be

17 september hebben fietsers, skaters, voetgangers en andere
zwakke weggebruikers het voor het zeggen in onze stad, en worden stank, lawaai en uitlaatgassen geweerd. We maken er een heus
feestje van, met straatacts, sportactiviteiten en interessante infostands over duurzaamheid en mobiliteit.

V.U. Tania De Jonge, Stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove
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teeds meer mensen ontdekken dat
het ook met minder auto kan, inclusief onverwachte voordelen. Tijdens de Week
van de Mobiliteit van 16 tot 22 september
kan ook jij ontdekken hoe goed het doet om
te kiezen voor (een combinatie van) het openbaar vervoer, de fiets, te voet of autodelen.
Meer info en alle activiteiten zijn terug te
vinden op www.weekvandemobiliteit.be.
Tijdens autovrije zondag is er overal in de binnenstad wel een activiteit, van gekke fietsen
tot een rommelmarkt, maar je kan ook je
oude fiets verkopen op de tweedehandsmarkt
en meer leren over de mobiliteitsplannen van
de stad. Dit jaar openen we autovrije zondag
trouwens met een ijsjeskoers!

ACTIVITEITEN

28926 aff ninove autovrij A2.indd 1

ScubaBianchi - Aquarium Car

We openen de autovrije zondag met een
ijsjeskoers op milieuvriendelijke één- of meerwielers. Je bent welkom met een fiets, een
monowheel, een segway, op rolschaatsen, met
een gocart, met een step, op een skatebord,...
als er maar geen motor inzit. Verzamelen om
12.45 uur in de Weggevoerdenstraat (ter
hoogte van de spoorwegovergang). De ijsjeskoers start om 13 uur.

ScubaBianchi is een rijdend aquarium gevuld
met goudvissen en een man die niet te
vertrouwen is. Een interactieve installatie vol
special effects gebouwd in een versmalde
autobianchi quattroposti uit 1965.

Alle activiteiten vinden plaats tussen 13 uur
en 18 uur (tenzij anders vermeld)
Verkeersregeling

Cie de Vleesklak - Les Poids Lourds

De meeste straten en pleinen in Ninove
centrum zullen vanaf 11 uur parkeervrij, en
tussen 12 uur en 19 uur verkeersvrij zijn.

Cie de Vleesklak maakt krachtpatsers van
lichtgewichten en vice versa. Ze tillen niet
zwaar aan spiermassa en geven jong en oud
de kans om zich te meten.

Uurregeling

Parkeren

> 14 uur - 14.20 uur / 14.45 uur - 15.05 uur /
16.30 uur - 16.50 uur /
17.15 uur - 17.35 uur (mobiel).

Je kan je auto parkeren langs de ringwegen
(Albertlaan, Aalstersesteenweg, Koning
Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Leopoldlaan, Elisabethlaan) en op volgende parkings:
Carrefour, Colruyt, Mallaardparkings, PTI,
HH Harten instituut, parking rechtover
’t Vierkant (enkel toegankelijk via Mallaardstraat). Langsheen de Mallaardstraat zijn er
extra parkings voorzien op verschillende
bedrijfsterreinen!

Delinus - Chez jopie
De altijd vriendelijke barman Delinus van het
rijdend etablissement ‘Chez Jopie’ laveert zijn
mobiele café (twee tafeltjes en vier zitplaatsen) behendig door de autovrije straten, onder
het genot van een glaasje bubbels en heerlijke
jazzmuziek door een charmante zangeres.

Meer info

> 14 uur - 15.15 uur / 16 uur - 17.15 uur
(mobiel).
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Alle info vind je in het krantje 'autovrije
zondag' dat begin september in je brievenbus
valt.

Ninove

05/05/17 07:40

IJsjeskoers

> Parcours: Weggevoerdenstraat, Stationsstraat, De Vlaeminckstraat, Kerkplein,
Dekenijstraat, Biezenstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat, Vuurkruisersstraat (eindpunt). Wie finisht, mag
aanschuiven aan de ijsjeskar.

PRAKTISCH

4

Stadscentrum parkeervrij vanaf 11 uur, verkeersvrij van 12 uur tot 19 uur
Activiteiten van 13 uur tot 18 uur
Programma: check www.ninove.be en www.facebook.com/stadninove

> 15 uur - 15.30 uur / 16 uur - 16.30 uur /
17 uur - 17.30 uur (mobiel)
Ninove speelstad!
Groot speeldorp met begeleide attracties en
springkastelen, knutselstands, workshops, verenigingenmarkt en allerlei animatie. Een aparte
zone voor peuters en kleuters. En het gezellige
jeugdraadcafé.
> Dr. Hemerijckxplein
Opendeur brandweer
Met rookhuisje (brandpreventie advies),
demo ontzetting van een geknelde persoon
bij verkeersongeval, frietketelbrand, kinderanimatie, rondvaart boot, static show voertuigen
en verkoop van rookmelders ten voordele van
stichting brandwonden.
> D. De Bodtkaai
Opendeur Speelodroom
Vanaf 20 september kan groot en klein in de
gloednieuwe speelotheek 'Speelodroom' terecht
om speelgoed te ontlenen. Op autovrije zondag
kan je al eens binnen piepen! Zie ook p. 6.
> Hoek Onderwijslaan - Bevrijdingslaan
Parcours gekke fietsen
Op de Bevrijdingslaan zorgt de sportdienst voor
een traject met gekke fietsen. Lachen is verzekerd,
maar tegelijkertijd test je ook je fietsvaardigheid!
> Bevrijdingslaan

Behendigheidsparcours

Mini-autodeelsalon

Ultima Thule - Dans me

Slalommen tussen kegels, rijden over fietsrampen, op smalle planken rijden met allerlei mobielen… Kinderen kunnen het allemaal testen!
> Bevrijdingslaan

Naar analogie met het klassieke ‘autosalon’
willen we zo veel mogelijk mensen kennis
laten maken met autodelen. In een gezellig
salon maak je kennis met lokale autodelers.
Ontdek welke autodeelsystemen mogelijk zijn
in de buurt, hoe je andere autodelers vindt,
hoe je een autodeelgroep kan starten, etc.
> Centrumlaan

Ultima Thule brengt figuren- en beeldend
theater. Met ‘Dans me’ trekt het gezelschap de
straat op en nodigt alle toeschouwers uit om
samen de pop aan het dansen te ‘trekken’.
> 14.30 uur - 17.30 uur, hoek
Oudstrijdersplein/Centrumlaan

Fietsgravering
Laat je fiets gratis graveren door de politie
> Binnenkoer stadhuis, Centrumlaan, van
9 uur tot 17 uur
Blue-bikestand
Aan het Ninoofs station kan je al een aantal jaar
een blauwe Blue-bike uitlenen voor max. 24
uur, gratis op ons grondgebied. Test de fietsen
op de Centrumlaan en krijg info over hoe je ze
kan ontlenen. Verleng je abonnement, vraag er
eentje of stel je vragen over een abonnement!
> Centrumlaan
Trage wegen
De trage wegen in de Ninoofse deelgemeenten werden geïnventariseerd, in samenspraak
met bewoners, provincie en stadsbestuur.
Op basis van het advies dat zo voor elke weg
tot stand komt, zal de stad voor de nodige
realisaties op het terrein zorgen. Je kan alles op
kaart komen bekijken.
> Centrumlaan
Tweedehands fietsenmarkt
Op zoek naar een tweedehands fiets voor een
zacht prijsje? Of een fiets op overschot? Dan
moet je op de tweedehands fietsenmarkt zijn!
Als je een fiets wil verkopen, schrijf je dan vóór
10 september in bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@ninove.be. Je mag maximaal 3 fietsen
verkopen. Meegeven: naam + voornaam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres, fiets(en) + type.
> Centrumlaan
GIS-project
Info over het Geografisch Informatie Systeem
GIS (een informatiesysteem waarmee ruimtelijke gegevens of informatie over geografische
objecten kan worden opgeslagen, beheerd,
bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd) en Geopunt (meer specifiek voor
het opstellen van fietsroutes en het maken van
hoogteprofielen van die fietsroutes).
> Centrumlaan
Crashtest
De crashtest leert je wat een impact crashen
met de auto kan hebben op de automobilist,
maar ook op zwakke weggebruikers.
> Centrumlaan

Promillebrillenparcours PISAD
De promillebril laat deelnemers voelen wat het
effect op het gezichtsvermogen is wanneer je
alcohol in het bloed hebt. De promillebril laat
je inzien dat het inschatten van afstanden veel
moeilijker wordt, ook als je je met de fiets of te
voet verplaatst!
> Centrumlaan
Fiesta Europa op 15, 16 en 17 sept.
Meerdaagse markt met een veertigtal marktkramers uit heel Europa. Zij brengen meestal
specialiteiten, souvenirs en streekproducten
uit hun land of regio. Zie ook p. 12.
> Centrumlaan, zondag 17 september van
10 uur tot 19 uur
Aperitiefconcert Ba1
Vijf muzikanten met driemaal zoveel instrumenten brengen eigen werk dat wordt
aangevuld met nummers uit diverse genres die
hen boeien. Elk lid van Ba1 heeft zijn wortels in
diverse - sommige reeds teloor gegane - muziekgroepen zoals De Veske Voljeir, Balladeus,
’t Spek is geregeld, Yah Tararah.
> Lovertheater cc De Plomblom (ingang
via Oudstrijdersplein), 11 uur
Les Odettes
Dit olijke damesduo-met-een-ondeugendhoekje-af bezingt de kleine dingen des levens
in vrolijke odes op swingende muziek uit de
jaren 1930, 1940 en 1950.
> 14.30 uur - 17.30 uur, Burchtstraat
(omgeving Hospitaalkapel)
Wandelzoektochten
Wandelzoektocht (12 km) door de Diepe
Straten naar de wijk Lebeke, Outer. Vrije start
aan het toeristisch bezoekerscentrum tussen
10 uur en 13 uur. Deelnameprijs: 7 euro/pp.
Korte wandelzoektocht (5 km) door het
stadscentrum. Vrije start aan het toeristisch
bezoekerscentrum tussen 14 uur en 15 uur.
Deelnameprijs: 5 euro/pp.
Terug op startpunt ten laatste om 17 uur.
Op beide zoektochten trakteren we je op een
Witkap en een mooie prijs voor de winnaar.
> Toeristisch bezoekerscentrum,
Burchtstraat. Doorlopend opendeur
van 10 tot 18 uur

fo

Fietstocht van 25, 50 of 75 km met start en
aankomst op de binnenkoer van het stadhuis.
Starturen tussen 8 uur en 12 uur (75 km) en
tussen 8 uur en 14 uur (25 en 50 km).
Deelnameprijs voor volwassenen: 3 euro per
persoon, kinderen 1,5 euro.
> Binnenkoer stadhuis, Centrumlaan

in

Fietstocht ‘Over de heuveltjes van…’

Meer

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

pIE p.KLEIN
pIE p.KLEIN is de missing link tussen standup-ska, patchankapop en cabaretpunk. Eigen
Nederlandstalige nummers in een ongewone
bezetting. Strakke en melodische deuntjes.
> 14.30 uur - 15.30 uur, Oudstrijdersplein
Guy et les Michelins
Guy et les Michelins nemen je mee op een reis
richting Route du Soleil met op de radio alleen
maar Franstalige hits. Een bouillabaisse van
stijlen (disco, rock, blues, slows …) gebracht
door een ijzersterke liveband.
> 17 uur - 18.30 uur, Oudstrijdersplein
Ensemble Leporello Lyrical Minutes in the City
Interventies in de publieke ruimte / flashmob,
Vier acteur-zangers vertolken alledaagse
personages die elkaar op straten en pleinen
ontmoeten, en tot zingen overgaan.
> 4 x 20 minuten tussen 13 uur en 17 uur,
’t Café - Graanmarkt
BMX-demonstraties
De mannen van Grounded tonen hun trucjes
op de bmx-ramp.
> Lavendelstraat
Demonstraties sportverenigingen
Heel wat sportclubs zorgen voor initiaties, demonstraties, sport-en spelvormen…: met o.a.
hockey, karate, capoeira, Ninoofse doelschutters, reality fighting, atletiek, tafeltennis, gym,
dansen.
> Graanmarkt en plein aan De Twijnster
UiTPAS-stand
Kom langs bij de UiTPAS-stand voor alle info
over de UiTPAS, de spaar- en voordelenkaart
voor je vrije tijd, en doe een 'gooi' naar leuke
omruilvoordelen.
> Graanmarkt
Boekenverkoop bib
De bib verkoopt haar afgeschreven materialen.
Dit jaar 2 dagen: zaterdag 16 september van
9 uur tot 13 uur, zondag 17 september van
13 uur tot 18 uur
> bibzaal, ingang via E. De Deynstraat
Rommelmarkt en garageverkoop
Rommelmarkt en garageverkoop in de wijk
Pamelstraat-Nederwijk, in samenwerking met
het buurtcomité.
Standhouders moeten zich inschrijven bij
joachimdm@yahoo.com of 0499 80 89 05.
> Pamelstraat/Nederwijk

5

Een speelotheek is hetzelfde als een bibliotheek,
maar in de plaats van boeken leen je er poppen, auto’s,
blokken, spelletjes,… uit. Iedereen kan er speelgoed uitlenen:
gezinnen, grootouders en kleinkinderen, jong en oud.
Ook scholen, onthaalouders, kinderopvanginitiatieven,
verenigingen en andere organisaties zijn welkom.

S

pelen is een basisrecht. En je oefent er
essentiële vaardigheden door, waardoor de ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Vzw Teledienst Ninove, OCMW Ninove en de
stad, de initiatiefnemers van dit project, sloegen de handen in elkaar om samen met een
tiental geëngageerde vrijwilligers gevarieerd
en pedagogisch verantwoord spelmateriaal
te kunnen aanbieden aan àlle kinderen in
Ninove. Om iedereen de speelkansen te geven
die ze verdienen. En hoe kan dat beter dan in
een speelotheek, waar iedereen speelgoed kan
uitlenen? Ze toverden de voormalige conciërgewoning van het gebouw van de
FOD Financiën aan de Bevrijdingslaan (vlak bij
’t Oeverstekske) om in een waar speelparadijs.

Speelodroom?

6
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De stad schreef een wedstrijd uit voor een
mooie naam voor de speelotheek. Lieve
Foutré uit Ninove, kleuterleidster in de derde
kleuterklas in Appelterre, stuurde de naam
‘Speelodroom’ door. Want “Een speelotheek in
Ninove, dat is een droom die waarheid wordt
voor de inwoners…”. En zo geschiedde.
De Speelodroom is nog aan het groeien, maar
wat in de rekken staat, is nu al gevarieerd en ruim.

Ninove

in

Nieuwe speelgoeduitleendienst
in hartje Ninove

fo

SPEELGOED
UITLENEN IN DE
SPEELODROOM
Meer

Huis van het Kind Ninove
speelotheek@ninove.be
0474 49 00 23

Per leeftijdscategorie vind je er een gevarieerd
aanbod spelmateriaal waardoor kinderen zich
op alle niveaus kunnen ontwikkelen. Er is voor
elk wat wils! Uiteraard denken we ook aan
specifieke doelgroepen zoals mensen met een
beperking.

kennismaken tussen 13 uur en 18 uur en laat
je verrassen door het uitgebreide aanbod aan
speelgoed!
Op 20 september opent Speelodroom officieel en is het mogelijk om speelgoed te
ontlenen.

Meer dan speelgoed
uitlenen

Praktisch

In de speelotheek kan je naast speelgoed
uitlenen ook gezellig wat tijd doorbrengen.
De medewerkers helpen je graag verder bij
het uitzoeken van gepast speelgoed. Ook
met allerlei kindgerelateerde vragen (bv. rond
voeding, opvoeden,…) kan je er terecht. Je
kan er andere ouders ontmoeten, waarmee je,
bij een kop koffie, ervaringen kan uitwisselen.
Ouder(s) en kind(eren) - of kinderen onderling - leren al spelend heel wat vaardigheden
van elkaar. Regelmatig zijn er ook activiteiten
voor iedereen. Hou hiervoor de facebookpagina in de gaten!

Grootse opendeur
Tijdens autovrije zondag op 17 september
gooit de gloednieuwe speelotheek Speelodroom de deuren voor het eerst open. Kom

Speelodroom is vanaf 20 september elke woensdag van 11 uur tot 17 uur open. Adres: Bevrijdingslaan 9, Ninove. Wil je gebruik maken van de
speelotheek, dan moet je je eerst inschrijven.
Tot 31 december 2017 kan je gratis inschrijven
en speelgoed uitlenen. Vanaf 1 januari 2018
gelden volgende jaartarieven:
Aansluiting
tussen
01/01 – 31/03
1/04 – 30/06
1/07 – 30/09
1/10 – 31/12

Geldig
tot
31/12
31/12
31/12
31/12

(Groeps)
tarief
8 euro
6 euro
4 euro
2 euro

Sociaal
tarief
2 euro
1,50 euro
1 euro
0,50 euro

Je kan 3 stuks speelgoed per persoon uitlenen,
met een maximum van 10 stuks per gezin/
groep. De maximale uitleentermijn is 3 weken.
Verlengen is niet mogelijk.

‘MUZIEK & MEER(BEKE)’
AAN DE FONTEINTJESMOLEN

e Fonteintjesmolen is
een korenwatermolen met metalen bovenslagrad,
schilderachtig gelegen op de
Elsbeek, aan de Stenebrug in
Meerbeke. De huidige eigenaar Jo
Bracke zorgde de voorbije jaren
voor een zorgvuldige en fasegewijze restauratie. Samen met
het stadsbestuur nodigt hij alle
molenfans uit om de vernieuwde

molen te ontdekken tijdens het
opendeur- en feestweekend op
22, 23 en 24 september. Elke dag
is er vanaf 15 uur vrij podium en
kunnen er ‘pannenkoeken van de
molen’ geproefd worden in het
molencafé. Elke avond verzamelen molenliefhebbers, Meerbekenaars en fans van goede muziek
rond het rad en de maalstenen
voor een concert:

> vrijdag 22 september, 19.30
uur: Variomatic (instrumentale
folkpop)
> zaterdag 23 september, 19.30
uur: Los Bandos Quartet
(bekende crooners, pop- en
jazztunes)
> zondag 24 september, 18.30
uur: Bandits de Belleville (gipsy
jazz, swing en pop)

Ontdek de voordelen van

Meer

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91

Praktisch

de UiTPAS

De UiTPAS is een spaar- en voordelenkaart voor je vrije tijd. Spaar punten bij activiteiten in deelnemende
gemeenten en ruil je punten voor
kortingen, gratis tickets, cadeautjes
en exclusieve voordelen!

In september start bij vele organisaties het nieuwe activiteitenjaar. Hoog tijd dus om je UiTPAS bij de hand te
houden en te genieten van de vele voordelen.

> Aankoopprijs: 5 euro. Kinderen van 3 tot 18 jaar betalen
2 euro.
> Verkooppunten:
cc De Plomblom, bib,
Sporthal ’t Sportsteksken
en het oud stadhuis.

Sparen en ruilen
Zo kan je sinds kort je UiTPAS gebruiken (punten sparen/ en of genieten
van omruilvoordelen) bij de stedelijke academie voor muziek, woord en
dans, vzw Showbeest (organisator van kinderkampen), Event’s Soccer
Academy 'Esoa' (voetbalacademie) en vanaf 20 september ook bij de
Speelodroom, de speelotheek waar iedereen speelgoed kan ontlenen.
Daarnaast kan je uiteraard nog steeds terecht bij de verschillende (sport)
organisaties, stadsdiensten en jeugdbewegingen die reeds aangesloten
zijn in Ninove, Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Dendermonde, Berlare,
Wichelen en Wetteren.

Daarnaast zorgt UiTPAS er ook
voor dat mensen met een beperkt inkomen aan een voordelig
tarief kunnen deelnemen. Dat is
de UiTPAS aan kansentarief.
> Meer info over de UiTPAS
aan kansentarief bij OCMW
Ninove (054 51 53 50) en
Teledienst Ninove (054 32 24 54)

Voordelen
Wist je dat je met UiTpas kan sparen voor een gratis koffie in praatcafé
’t contact? Of voor een strip en leeslampje in de bib, verschillende gratis
voorstellingen in cc De Plomblom, een smartphonebag en rugzakhoes
in sporthal ’t Sportstekske, een zwemzak in zwembad De Kleine Dender,
een T-shirt van vzw Showbeest tijdens hun kampen, een jongleerbord of
het gedichtenboek ‘Oude Stoute Wijze Stad’ in het oud stadhuis? Maar
ook buiten Ninove kan je punten omruilen. In Lede bv. krijg je – als je
voldoende punten hebt - korting voor ademmeditatie in centrum Balans,
in Berlare kan je omruilen voor een minigolfbeurt aan het Donkmeer.

fo

Like zeker onze facebookpagina
‘UiTPAS Dender’ en blijf zo op de
hoogte van de laatste nieuwtjes.
Een lijst van de deelnemende
organisaties van regio Dender
vind je terug op
www.uitpasdender.be.

in

Kom zeker langs op onze UiTPAS-stand tijdens autovrije zondag
op 17 september en doe er een ‘gooi’ naar leuke omruilvoordelen.

fo

D

Op vrijdag 22 september om
17.30 uur stellen Erfgoed Denderland en FARO in de watermolen
een nieuwe molenerfgoedapp
voor. Zondag 24 september is
de molen het obligate rustpunt
tijdens de jaarlijkse molenwandeling van de dienst toerisme (start
om 14 uur aan de windmolen
van Denderwindeke). Alle
activiteiten zijn gratis en worden
georganiseerd in samenwerking
met de stad Ninove.

in

Dit voorjaar werden jarenlange restauratiewerken aan de watermolen van Meerbeke
afgerond. Meteen mag Ninove zich een unieke molengemeente noemen. Met de
Wildermolen, een houten staakmolen met open voet in Appelterre-Eichem, de stenen bergmolen ‘Molen ter Zeven Wegen’ in Denderwindeke en de watermolen ‘Fonteintjesmolen’ in
Meerbeke beschikt onze stad als enige in Vlaanderen over drie maalvaardige molentypes.

Meer

uitpas@ninove.be
054 31 32 86
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BOEKEN
BOEKEN
BOEKEN

Een nieuw leesjaar voor de KJV!
Doe jij mee?
KJV (Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen) is een jury van kinderen tussen
vier en zestien jaar die per leeftijdsgroep acht boeken lezen. Op bijeenkomsten praten ze over deze boeken. Op het einde van het leesjaar
geven ze punten en stemmen ze hun top drie samen. Nadien volgt er
een heus boekenfeest in de bib voor de juryleden.

2-daagse boekenverkoop tijdens weekend
van autovrije zondag
De bib verkoopt haar afgevoerde materialen in het weekend van
autovrije zondag, dit jaar zelfs twee dagen! Zaterdag 16 en zondag 17
september kan je je slag slaan in heel wat boeken, cd's, dvd's en strips
aan democratische prijzen. Deze materialen gingen uit de collectie omdat ze verouderd zijn, licht beschadigd of niet (meer) worden uitgeleend.
Misschien kunnen ze jouw boekenkast wél nog sieren? Er zitten zeker
pareltjes tussen!
> zaterdag 16 september van 9 uur tot 13 uur.
> zondag 17 september van 13 uur tot 18 uur (let op: centrum Ninove
is autovrij).
De verkoop gaat door in de bibzaal (te bereiken via
de achterkant van de bib, via de E. De Deynstraat). Wie een UiTPAS
heeft, kan in ruil voor 5 UiTpunten drie materialen kiezen.

De bib blies vorig jaar de KJV-werking nieuw leven in. Mét resultaat,
want een 20-tal kinderen beleefde een inspirerend leesjaar samen met
hun begeleiders!
In de bib zijn er voor het komende leesjaar de volgende KJV-groepen:
groep 3 (3e en 4e leerjaar), groep 4 (5e en 6e laarjaar) en groep 5 (1e en
2e middelbaar).
Per groep zijn er ongeveer vijf samenkomsten van september tot april.
Meedoen met een KJV-groep is gratis.
Is jouw kind een echt leesbeest? Of doet het graag inspiratie op om
nieuwe boeken te leren kennen? Dan is de KJV-leesgroep misschien wel
een idee! We praten er over grappige verhalen en spannende avonturen!

Het nieuwe schooljaar digitaal tegemoet
De bib investeerde in een tabletklas, waarmee ze het komende schooljaar de rondleidingen voor lagere en secundaire scholen nog interactiever en leuker willen maken. Ze maken daarvoor gebruik van Bibster.
Sofie van de bib vertelt:

“Bibster laat ons toe om snel een introductiespel op te zetten voor de
groepen die langskomen, van zowel lagere als secundaire scholen. Het is
ontwikkeld door Cultuurconnect, Mediaraven en De Aanstokerij. Heel
wat bibliotheken gebruiken het platform. We kunnen inspiratie opdoen
uit de zoektochten die andere bibliotheken online plaatsten, maar we
kunnen Bibster ook perfect aanpassen aan onze eigen collectie en ons
eigen gebouw. Het is een soort van digitale quiz die de leerlingen in
kleine groepjes oplossen. Op deze manier willen we onze rondleidingen
interactiever en speelser maken. De bib moet immers een plek zijn waar
het leuk is om te leren en te ontdekken.”

Meer
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bib
bib@ninove.be
054 32 40 04
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Ben je leerkracht in een school in Ninove en heb je interesse in een
interactieve rondleiding? Neem snel contact op met de bib!

Ninove

Meer info over KJV: www.kjv.be.
Inschrijven doe je via bib@ninove.be of 054 32 40 04.

Een echte Carll
Cneut in de bib
In ons leescafé kampeert een
puzzelstuk van de hand van
Carll Cneut. Hij maakte dit
schilderij voor de gemeenten Wervik en Gheluwe. Zij
verdeelden stukken uit dit
schilderij aan alle gemeenten
die 100 jaar geleden vluchtelingen opvingen die werden verjaagd door
de Duitse bezetter (WOI). Ook Ninove ving deze vluchtelingen op. Ken
jij nog een verhaal hierover? Kom het noteren in ons boek!
Carll Cneut, bekroond illustrator
Carll Cneut, afkomstig van Geluwe, is één van de bekendste en
meest bekroonde illustratoren van België. Hij won reeds meerdere internationale prijzen en in 2014-2015 werd hij tot laureaat
van de Vlaamse Cultuurprijs voor de Letteren gekroond.

August Van Lierde,
de ‘Vrees der Friezen’

Nadenken over ‘bijzonder
herdenkingsjaar’ 2018

Ninovieter August Van Lierde is
de wat verrassende held van de
negende Ninoofse Oorlogsgazet.
In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog stak hij de grens
over naar het neutrale Nederland,
net als nog zo’n één miljoenen
andere Belgen. Als hij op 10 december 1918 eindelijk weer naar
zijn vaderland kan terugkeren, is
hij in de noordelijkte provincie
van Nederland uitgegroeid tot
een fenomeen: hij wint er in 1917
als Belgisch geïnterneerd militair
de allerbelangrijkste kaatswedstrijd van het jaar.
Ook het verhaal van West-Vlaamse vluchtelingen in Ninove, zoals
Helena Caura uit Zarren, komen
in de Oorlogsgazet aan bod.

Sinds vier jaar geleden de
grote herdenking van de Groote
Oorlog begon, nam onze stad al
enkele tientallen herdenkingsinitiatieven. Nu het laatste herdenkingsjaar eraan staat te komen,
willen we graag nadenken over
mogelijke slotactiviteiten in de
herfst van 2018. Belangstellenden
met goede ideeën zijn welkom
op een vergadering op donderdag 14 september om 20 uur in
het oud stadhuis.

Elisa Van Caulaert (1909 - 1994)
ging kort na het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog als ambulancierster aan de slag. Samen
met haar man Joseph
De Coster helpt ze
gevangengenomen Meer

fo

Lees meer over ‘Ninove en de
Groote Oorlog’ op onze blog
http://ninove14-18.weebly.com

Op de site van het oud-fabrieksgebouw De Wolf aan de Fernand
Tavernestraat is er de Elisa Van
Caulaertstraat. Zo geeft de stad Elisa
Van Caulaert de plek die ze verdient
in de geschiedenis van Ninove.

in

De Ninoofse Oorlogsgazet, een
uitgave van de Erfgoedraad, is
te koop in het oud stadhuis, de
bibliotheek, de dienst toerisme
en Standaard Boekhandel. Ze
kost 1 euro.

Elisa Van Caulaert,
moedige verzetsvrouw uit
de Tweede Wereldoorlog,
krijgt straatnaam

Engelse soldaten te ontsnappen.
Het echtpaar wordt lid van de
georganiseerde weerstand (groepGenotte). In de herfst van 1941
worden alle leden van de groepGenotte opgepakt. Joseph en Elisa
worden beschuldigd van hulpverlening aan Engelse militairen. Joseph
wordt vrijgelaten bij gebrek aan bewijzen. Elisa, die zwanger is, neemt
alle schuld op zich en belandt in de
gevangenis van Aken. Daar wordt
op 9 juli 1942 haar zoon André
geboren. De Duitsers gebruiken de
geboorte als propagandamiddel
voor de correcte manier waarop
ze hun gevangenen behandelen: de kersverse moeder krijgt
tijdelijk een voorkeursbehandeling, een foto van haar en de baby
wordt aan de pers getoond.
Op 30 oktober 1942 wordt baby
André overgedragen aan zijn
papa Joseph. Mama Elisa vrijlaten
is geen optie. Ze verblijft in
verschillende Duitse gevangenissen en kampen. De behandeling
in die kampen is verschrikkelijk. Er is nauwelijks voedsel.
Elisa is slachtoffer van medische
experimenten, zodat een wonde
een blijvende verlamming van de
rechterhand veroorzaakt.
Op 25 april 1945 bevrijdt het
Zweedse Rode Kruis een groot
aantal vrouwen, onder wie Elisa,
uit de ziekenbarakken van Ravensbrück. Ze weegt nog 38 kilo. Na
een herstel in Zweden keert Elisa
op 29 juni 1945 naar België terug.
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

GOED NIEUWS VOOR VERENIGINGEN

B

en jij een actieve kunst-,
cultuur- of erfgoedvereniging? Dien dan een aanvraag
in bij de dienst cultuur om je
door de stad te laten erkennen.
Nieuwe reglementen voorzien nl.
heel wat voordelen voor erkende
kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen. Meest in het oog
springt de nieuwe regeling voor

het gebruik van materiaal van
de uitleendienst: dat is vanaf nu
gratis voor erkende verenigingen. Actieve kunst-, cultuur- en
erfgoedverenigingen kunnen
voortaan ook op een extra subsidie rekenen. Zo is er een vaste
basistoelage voor erkende verenigingen die een werkingsverslag
indienen, en kan je eventueel ook

een activiteitentoelage (berekening op basis van een bonuspuntensysteem) of projectsubsidie
(250 euro) krijgen.
Programmeer je als erkende
vereniging een ‘Ninoofse Klepper’
(Ninoofse artiest, door de stad
erkend als ‘Klepper’), dan krijg je
een tussenkomst in de uitkoop-

(Bron: R. STEYAERT, Elisa Van Caulaert, een
moedige Ninoofse verzetsvrouw, Het Land
van Aalst, jaargang LXIX, 2017, nummer
1, p. 49-58)

HERDENKING
BEVRIJDING NINOVE
Het stadsbestuur, het Verbond
van Ninoofse Oudstrijders,
Weerstanders en Politieke
gevangenen, Krijgsgevangenen,
Werkweigeraars en Weggevoerden, Strijdersbond 1940-1945,
Het Onafhankelijkheidsfront,
Belgische Partizanenleger en
Patriottische Milities nodigen je
uit voor de bloemenhulde aan
de gesneuvelde stadsgenoten op
zondag 3 september.
> 9.50 uur: samenkomst op de
stedelijke begraafplaats, ingang
Denderhoutembaan
> 10 uur: hulde aan de gesneuvelden

fo

Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog baarde in onze
stad enkele mensen die het, om zeer uiteenlopende redenen,
verdienen om herinnerd te worden. De negende Ninoofse
Oorlogsgazet vertelt hoe tijdens de Eerste Wereldoorlog
August Van Lierde een ‘held’ in Friesland werd. De nieuwe
Elisa Van Caulaertstraat brengt dan weer hulde aan een
moedige Ninoofse verzetsvrouw uit de Tweede Wereldoorlog.

in

NINOVE EERT ZIJN
OORLOGSHELDEN

Duitse propagandafoto: ‘stralende
moeder’ Elisa Van Caulaert en haar
pasgeboren zoon André

Meer

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91

som. De toelage ‘tussenkomst
infrastructuur’ (40 euro per
huurbeurt) voor verenigingen
die een werking hebben in een
deelgemeente zonder geschikte
gemeentelijke accommodatie,
blijft ook behouden.
Je vindt alle nieuwe reglementen op www.ninove.be.
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ie meent dat van de Norbertijnerabdij enkel de abdijkerk overbleef,
heeft het fout. Her en der getuigen nog heel
wat overblijfselen en plaatsen aan de paters
en hun bouwwerken die van de 12de tot eind
18de eeuw leven en doen mee bepaalden in
Ninove. Op zondag 10 september kan je mee
op ontdekkingstocht!

Geschiedenis van Norbertijnen
centraal op Open Monumentendag
op 10 september
fo

W

OPEN MONUMENTENDAG

in

Na enkele
sabbatjaren neemt de
stad opnieuw deel aan Open
Monumentendag. Centraal staat de
(verdwenen) abdij en het abdijverleden.

Meer

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

Programma
De dekenij, Biezenstraat 17
Dit herenhuis in Lodewijk XV-stijl met classicistische inslag, werd in 1757 gebouwd als
pastorij onder Norbertijnerabt Ferdinand Van
der Eecken. Je kan er een kijkje nemen in de
woning en de tuin van de pastoor. De dekenij
is beschermd als monument. Binnen afzienbare tijd volgt een grondige restauratie van de
gevel en een deel van het interieur.
> Open van 10 uur tot 18 uur, centraal
informatiepunt Open Monumentendag,
doorlopende rondleidingen
De abdijkerk
De abdijkerk of Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk is ongetwijfeld één van de mooiste
barokkerken van de lage landen. Het interieur
is van een uitzonderlijke kwaliteit en eenheid
waarbij het leven van patroonheiligen Paus
Cornelius en bisschop Cyprianus centraal
staat. Blikvangers zijn o.a. het reliekschrijn
en het De Forceville-orgel. De kerk blijft dé
getuige van de abdij die eeuwenlang reilen en
zeilen mee bepaalde in Ninove.
Extra: orgelconcerten op het De Forcevilleorgel door Katrien Vernaillen en Frederik Van
Rampelberg (15 uur en 16.30 uur, telkens 30
minuten)

Wandeling in de schaduw van een
verdwenen abdij

Extra op het
Open Monumentendagprogramma

Een geaquarelleerde pentekening op perkament
van het Ninoofse abdijbeluik anno 1650 door
de bekende cartograaf Philips De Deyn is een
voor de Ninoofse abdijgeschiedenis uitzonderlijk waardevol document. Dertig jaar lang was
men het spoor van de tekening bijster, tot ze in
2014 in de dekenij van Ninove teruggevonden
werd. De tekening werd vervolgens overgebracht naar het Rijksarchief in Gent. Historicus
Dirk Van de Perre ontcijferde in het tijdschrift
Het Land van Aalst de teksten op de tekening
en schetste tegelijk het belang van deskundige
bewaring en goed beheer. Fotograaf Jacques
De Kegel zorgde voor een reproductie van de
tekening en stippelde een verrassende wandeling door het voormalige abdijbeluik uit “in de
voetsporen van Philips De Deyn”.

> DeKANTFABRIEK, parel van industriële
architectuur en nijverheid, verborgen achter
de huizenrij op de Burchtdam in Ninove.
Burchtdam 4. Rondleidingen om 10.30 uur,
13 uur, 15 uur, 17 uur (duur 45 min). Dichter
Koen Stassijns met de lezing 'De mooiste
van de hele wereld, een kleine reis door de
wereldpoëzie van de 20ste eeuw’, telkens
om 11.30 uur, 14.30 uur en 16 uur.

Tweemolenwandeling met bezoek aan de
Molen ter Zeven Wegen en de Fonteintjesmolen
Zondag 24 september neemt de dienst toerisme je mee op wandeling naar de molens. Je vertrekt
om 14 uur aan de Molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke voor een gratis wandeling van 3 uur
De molenwandeling is een klassieker die al jaren met gids wordt gewandeld op de laatste zondag
van september. De ruiter- en menroute ‘Tabaksroute’ werd in 2016 de laatste maal als dagevenement georganiseerd maar de Tabaksroute en zeker ook de molenwandeling blijven bestaan!
Dit keer start en eindigt de wandeling aan de Molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke en
wandelen we tot de Fonteintjesmolen, de gerestaureerde watermolen in Meerbeke waar een
opendeurweekend plaats heeft. De Wildermolen van Appelterre is deze keer niet van de partij.
Beide molens, Ninoofs erfgoed, zijn tijdens deze fikse tocht van zo’n 12 km ook te bezoeken.

fo
in

in
fo

Meer
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Zie ook www.openmonumentendag.be

> Aanvang: 14 uur nabij de kerktoren, 2,5 uur

> Open van 12 uur tot 18 uur,
doorlopende rondleidingen, orgelconcerten om 15 uur en om 16.30 uur
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> Open molens: de Molen ter Zeven Wegen
in Denderwindeke (Heirebaan) en De Wildermolen in Appelterre (Wilderstraat) zijn
tijdens Open Monumentendag open voor
publiek.

Ninove

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

MOBIEL
NIEUWS
Fietskluizen te huur
Wie zijn of haar fiets veilig én droog wil stallen aan het station of in centrum Ninove kan dit voortaan doen in een fietskluis. Voor 60 euro per
jaar kan je je tweewieler kwijt in fietskluizen op het Stationsplein (voor
wie pendelt) of in de Kaardeloodstraat (voor wie in centrum Ninove
werkt). Bij voldoende interesse overweegt de stad extra fietskluizen te
plaatsen aan de stations van Appelterre-Eichem of Okegem. Een fietskluis aanvragen of je interesse laten blijken voor nieuwe fietskluizen in
Okegem of Appelterre-Eichem kan bij de dienst mobiliteit via mobiliteit@ninove.be of 054 31 32 82.

Shop & Go! Parkeer een half
uur gratis, zonder ticket!
Sinds kort kan je in centrum Ninove gebruik maken van zogenaamde
Shop & Go-zones. In duidelijk afgebakende parkeervakken kan je een
half uur gratis parkeren zonder een parkeerticket uit de automaat te
moeten halen. In de parkeervakken zit immers een sensor ingebouwd
die je parkeertijd meet zodra je met de wagen in het parkeervak gaat
staan. Dat kan een half uur gratis, maar blijf je langer staan, dan krijgen
de parkeerwachters van Optimal Parking Control een bericht dat je er
langer dan een half uur staat en riskeer je een retributie. Het voordeel
is dat je dus niet naar de automaat hoeft te stappen en maximaal van
het gratis half uur gebruik kan maken om snel enkele boodschappen
te doen. Keerzijde van de medaille is dat er een strikte opvolging door
de parkeerwachters gebeurt. Met het systeem wil de stad immers de
parkeerdruk in het centrum verlagen.

Workshop
rond wandelroutes langs
de trage wegen

Shop & Go-zones vind je op de Graanmarkt, het Oudstrijdersplein en de
Beverstraat, in de Lavendel- en Kaardeloodstraat, op de Centrumlaan, de
Burchtdam en in de Brusselstraat. Opgelet: buiten de Shop & Go-zones kan
je net als voorheen gebruik maken van het gratis kwartier.

In samenwerking met een pak
vrijwilligers bracht de stad het
netwerk van ‘trage wegen’ in kaart
in zogenaamde tragewegenplannen voor alle deelgemeenten. Een
volgende stap in dit project is het
bewegwijzeren van routes voor
wandelaars en mountainbikers
langs en door dit netwerk.
Heb je zin om als wandelaar,
buurtbewoner of mountainbiker
actief mee te werken aan het
uittekenen van deze routes? Dan
ben je welkom op de workshop
op dinsdag 26 september om
19.30 uur in het stadhuis
(Centrumlaan 100, Ninove).
Per deelgemeente proberen we
samen één of meer wandelroutes
uit te tekenen die in een latere
fase op het terrein worden uitgezet. Wil je tevoren al aan de slag
om een voorstel voor een route
uit te werken, dan vind je op
www.tragewegen.be/ninove alle
tragewegenplannen in kaart.

Meer verkeersveiligheid
aan scholen
De stad blijft inzetten op een verbetering van de veiligheid in
de schoolomgevingen. Zo plaatste de stad al Octopuspalen
ter hoogte van de toegangen tot de scholen. Als je een Octopuszaal ziet, weet je dat je aan een schoolomgeving komt en
moet vertragen.
Momenteel loopt de procedure om aan alle schoolomgevingen op de gewestwegen accentverlichting te plaatsen
ter hoogte van de zebrapaden. Zo zal de zichtbaarheid van
overstekende kinderen en jongeren maximaal verhoogd
worden. Bij de start van het schooljaar zullen de wijkagenten
en de GAS-vaststeller ook verscherpt toezicht houden op
foutparkeren.

in

fo

In de JB Van Langenhaeckestraat in Appelterre-Eichem dan
weer wordt de ruimte vanaf huisnummer 5 tot vóór de inrit
van huisnummer 7 ingericht als parkeerplaats uitsluitend voor
autocars. Hierdoor wordt er een veilige zone gecreëerd voor
het leerlingenvervoer op loopafstand van de school.

Meer

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

11

STADSFOTOGRAAF

‘BLACK COFFEE’ NIELS HEMMERYCKX

Meer

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86

Praktisch
> Je kan de foto’s van Niels
Hemmeryckx bewonderen op
verschillende plekken langs
de ‘Wegom’ van Denderwindeke, in de stadsplanborden
in het centrum van Ninove
en online op de verschillende stadskanalen (website,
Facebook en Instagram).

FIESTA EUROPA

in

fo

iesta Europa’ brengt
gedurende drie dagen
marktkramers uit zoveel mogelijk
verschillende Europese landen
bij elkaar in Ninove. Zij brengen
meestal specialiteiten mee uit hun
eigen land of regio. Niet alleen
gastronomie en lokale gerechten

Meer
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en streekproducten, maar ook
artisanaat, lederwaren, edelstenen, zepen, houtsnijwerk, textiel,… kleurt de kramen op deze
internationale feestmarkt. Uit alle
hoeken van Europa komen de
marktkramers, van Finland tot
Hongarije, van Engeland tot Italië.
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87
in
fo

‘F

Ninove

Praktisch
> Fiesta Europa vindt plaats op
het Niniaplein (Centrumlaan +
Kaardeloodstraat) in Ninove
> Openingsuren: vrijdag
15 september van 12 uur tot
21 uur, zaterdag 16 september
van 10 uur tot 21 uur, zondag
17 september van 10 uur tot
19 uur (met muzikale animatie
door Alexia en ‘Knappe Koppen')

© Niels Hemmeryckx

fo

in

fo

© Serge Van de Voorde

> 4 voorstellingen: donderdag
31 augustus (20 uur), vrijdag
1 september (20 uur), zaterdag 2 september (15 uur) en
zaterdag 2 september (20
uur)
> Belangrijk: het aantal
toeschouwers is beperkt tot
100 per voorstelling! Wil
je zeker zijn van een gratis
zitje, reserveer dan met een
mail aan cultuur@ninove.
be. Vermeld in de mail de
gekozen voorstelling + het
aantal zitjes dat je wenst.

“Om deze reeks te maken, heb ik
behoorlijk wat kilometers gestapt
en ben ik de ‘Wegom’ meermaals
afgewandeld. Ik vind het een
intrigerende en rustgevende plek.
De mooie natuur wisselt er af
met een sliert kapellen die een
bepaalde mystiek toevoegen aan
het karakter van het landschap.
Ik fotografeerde in zwart-wit. Ik
vond zwart-wit beter bijdragen
aan de mystiek die ik hier gewaar
werd.” Het was zeker niet de laatste keer dat Niels Hemmeryckx
de ‘Wegom’ afwandelde. “Ik blijf
de wijk verder opvolgen om te
zorgen voor een vervolgreeks.”

in

Praktisch

Ninoofs stadsfotograaf Niels
Hemmeryckx trok naar de
‘Wegom’ van Denderwindeke,
het prachtige wandelgebied
tussen het dorpsplein en de
windmolen ter Zeven Wegen aan
de Heirebaan. Hij keerde terug
met een nieuwe fotoreeks in het
kader van het project De wijken.

Meer

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91

OPBRENGST
1.000 km KOTK
Eind mei ontving onze stad
duizenden fietsers en supporters
voor de 1000 km van Kom op
tegen Kanker. De opbrengst van
het evenementendorp wordt
gestort aan KOTK en zal goed
gebruikt worden in het verder
onderzoek naar de behandeling
van kanker. Dankzij de steun van
heel wat verenigingen en vrijwilligers, en de mooie opkomst,
kunnen wij als stad 5.250,67 euro
overschrijven aan Kom op tegen
Kanker! Nogmaals een zeer hartelijke dank je wel aan al wie hier
heeft toe bijgedragen!

fo

De dienst cultuur zorgt voor een
leuk extraatje bij zomerfestival De
Donderdagen en freakt uit met
een driedaags circusevenement
op de OCMW-site (Burchtstraat,
Ninove). Het Mechelse circusatelier Circolito/Da Stoelt! speelt in
de tent van Circus Ronaldo vier
voorstellingen van Black Coffee.
In Black Coffee verandert de tent
in een gezellige koffiebar. Je mag
iets bestellen bij de circusartiesten. Maar schrik niet als de
barista’s plots gaan dansen op
de toog of als de obers beginnen
te jongleren met koffiekopjes.
Circolito/Da Stoelt! toont immers
een heleboel circustechnieken,
begeleid door livemuziek.

GING OP BEEVAART
NAAR WINNIK

in

Driedaags circusevenement
op OCMW-site

Meer

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

ELS HUART

CULTUUR
CENTRUM
SEIZOEN

2O17•2O18

TEG AS T

PLOM MAANDKLAPPER
BLOM SEPTEMBER’17

PROGRAMMAO92O17

DE PLOMBLOM

wo 13.O9.2O17

wo 13.09.2017
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME
054 33 85 39

COMPAGNIE CECILIA
& ARNE SIERENS

vr 15.09.2017
RODE KRUIS NINOVE
BLOEDAFNAME
054 33 85 39

Muziek

za 23.O9.2O17

ÀLASKÁ & MOUSTASH
Dubbelconcert

Zingarate
Film

di 26.O9.2O17
vr 15.O9.2O17

DE LINDE

Theater

Muziek

CLEMENT PEERENS
EXPLOSITION

Klassiek

do 28.O9.2O17

VLAAMS RADIO KOOR

Antwerpse klasse én
werelderfgoed tegelijk!
zo 17.O9.2O17

LA LA LAND

Gounod
Muziek

vr 29.O9.2O17

Familievoorst.

BA1

DUETT COMPLETT

Concert op autovrije zondag

Grandioso
(Highlights of Duett Complett)

vr 22.O9.2O17

THEATER DE TOEKOMST
Romeo & Julia
(naar William Shakespeare)
PREMIÈRE!

Theater

Zingarate

13 O9
2O.OO UUR

THEATER

COMPAGNIE CECILIA
/ ARNE SIERENS

vr

15 O9
2O.OO UUR

CLEMENT PEERENS
EXPLOSITION

in diverse – sommige reeds teloor gegane
- muziekgroepen zoals De veske Voljeir,
Balladeus, ’t Spek is geregeld, Yah Tararah.
Door deze jarenlange samenspelervaring
krijg je een groep die zodanig goed op elkaar
is ingespeeld dat verbale afspraken meestal
kunnen vervangen worden door een ‘muzikale
knipoog’.
Joris Jacobs: zang, dwarsfluit, altfluit, piccolo,
contrabas
Geert Van Snick: accordeon, zang
Bert De Taeye: draailier, feifer, fluiten, cello, doedelzak, contrabas, zang
Wim Vanderpoorten: klarinet, gitaar, doedelzak, zang
Jan Maris: contrabas, gitaar, mandoline, zang

MUZIEK

wo

Antwerpse
klasse én
werelderfgoed tegelijk!

LOVERTHEATER
TOEGANG: GRATIS

Bereid je voor op een uniek ‘middeleeuws
vracht-wagenspel’ op drie vrachtwagens!
Als publiek reis je mee in een kleurrijk avontuur van goedhartige maar heftige smeerlappen uit ‘een stad van alle tijden’ waar geweld,
religie en liefde zich onontwarbaar verstrengelen.
Drie vrienden voor het leven storten zich één
keer per maand een weekend lang in woest
fuiven en balorigheid. Ze halen gemene kloterijen uit en delen verhalen over de perikelen
thuis, op het werk en in de lastige maatschappij die veel te veel druk op mensen legt.
Zingarate is Italiaans voor ‘grap’, ‘kloterij’ of
‘dolle onzin’. Het is een hommage aan de Italiaanse film van de jaren 70 en laat zich definieren als een cross-over van zingen en karate,
opgesmukt met supercazzola (onzinnige, snel
gesproken zinnen).
Deze voorstelling gaat door in openlucht.
Zorg dus voor aangepaste kledij. (voor de
zichtbaarheid van het stuk wordt vriendelijk
gevraagd geen paraplu’s mee te nemen)
TERREIN TER HOOGTE VAN
MALLAARDSTRAAT 11, 9400 NINOVE
TICKETS: € 14,00 ∙ REDUCTIE: € 13,00
-26 JAAR: € 7,00 ∙ VP: € 11,20

TICKETS: € 24,00 ∙ REDUCTIE: € 23,00
VP: € 22,00

Concert op
autovrije
zondag

BA1

zo

PREMIÈRE!

Romeo
& Julia

vr

(naar William Shakespeare)

22 O9
2O.OO UUR

THEATER DE TOEKOMST
THEATER

CC DE PLOMBLOM

17 O9
11.OO UUR

MU ZIE K

Een spektakel in openlucht van Arne Sierens
met spelers Sebastien Dewaele (Eigen Kweek,
Bevergem, Preuteleute, ...), Robrecht Vanden
Thoren (Tom & Harry, Hasta La Vista, Wat als?)
en Tom Vermeir (Belgica, Chet, Poepsimpel)
samen met Greet Verstraete (Cordon, Het
Goddelijke Monster) en nieuwkomer Steven
Mahieu (beste stand-up comedian volgens
Arne).

Jawel, de roemruchte Clement Peerens
Explosition zet zijn beschavingswerk voort!
Met de heldenbariton en het betonijzeren
gitaarspel van de Clement zelf, het
hormonenophitsende gezang van Aertbelïen
Sylvain alsmede zijn aardbevingsaandrijvende
baswerk, en om het af te ronden (hoewel die
rondingen niet overdreven aanwezig zijn) het
verbijsterende drumwerk van de frêle Lady
Dave.

5 muzikanten met driemaal zoveel
instrumenten brengen eigen werk dat
wordt aangevuld met nummers uit
diverse genres die hen boeien. Door het
verscheiden instrumentarium klinkt elk
nummer verrassend anders doch ook meteen
herkenbaar als werk van deze groep.
Elk lid van Ba1 (spreek uit “baéén”: Ninoofs
dialect voor bijeen, tesamen) heeft zijn wortels

Dé klassieker der klassiekers, in een eigen
kerskraakverse vertaling en bewerking. Met 4
speelvogels-acteurs en met heel veel
schwung!
Romeo en Julia (Romeo and Juliet, William
Shakespeare 1597) is ongetwijfeld het meest
onsterfelijke liefdesverhaal van de westerse
cultuur. Het is het archetype van de
romantische liefde. In het middelpunt staat de
ondergang van twee verliefde jonge mensen,
omringd door een wereld vol onbegrip.
In première in CC De Plomblom met een cast
om u tegen te zeggen!
Joren Seldeslachts (Beau Séjour, Spitsbroers) als
Romeo en Graaf Capulet
Astrid Annicaert (Thuis, De Roovers) als Julia
Jonas Van Thielen (Ten Oorlog, Het nieuwstedelijk) als broeder Lorenzo, Mercutio, Gravin Capulet en de apotheker

FILM

di
La La Land

CC DE PLOMBLOM

26 O9
14.OO UUR
20.OO UUR

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

Dubbelconcert

za

PROGRAMMA:
Charles Gounod – Messe Vocale
Palestrina/Charles Gounod – Paucitas Dierum
W.A. Mozart/Charles Gounod – Ave Verum
Charles Gounod – Agnus Dei
J.S. Bach/Charles Gounod – Parce & Hosanna
sur un choral et une fugue de Bach
Charles Gounod – Les sept dernières paroles
de notre Seigneur

23 O9
2O.OO UUR

MUZIEK

ÀLASKÁ &
MOUSTASH

La La Land kan je gerust dé filmrevelatie van 2016 én 2017 noemen! Na de
release won hij zeven Golden Globe
Awards, verzilverde hij vijf van zijn elf
nominaties bij de BAFTA Awards en
behaalde maar liefst veertien Oscarnominaties, waarvan hij er ook effectief
zes wist te winnen.
Regisseur: Damien Chazelle
Acteurs: Ryan Gosling, Emma Stone e.a.

Álaská en Moustash brengen, ieder op
hun eigen manier, vrolijke aanstekelijke
feestmuziek. Op een hopelijk mooie
nazomeravond kan u in het buitentheater
komen genieten van deze gratis concerten!
Bovendien biedt het cultuurcentrum iedereen
een hapje aan. De optredens starten om
20.00 uur. Wees dus op tijd!
Àlaská Dit goedgeklede ensemble staat
garant voor muziek en spektakel, show en
ambiance. Je komt ogen en oren tekort
wanneer deze olijke bende het podium
bestijgt. Ze brengen een mix van pop, rock,
funk, reggae,... opgediend met een flinke
scheut ska. Een onnavolgbare dansmachine
die niemand onbewogen laat.
Moustash laat je springen, stampen, dansen,
wenen, drinken, schreeuwen: hoppa!
Deze
band-met-eigen-smoel
brengt
een rijkelijk gevarieerde set waarbij de
nietsvermoedende luisteraar getrakteerd
wordt op een heerlijke potpourri van swing,
ska, Frans chanson, Nederpop, liedkunst,
balkan, en bossanova. Met hun roots in
het straatspektakel doorweven de mannen
van Moustash deze muzikale weelde met
spontane humor en poëzie; in interactie met
het publiek. Niet te missen!!!
BUITENTHEATER
TOEGANG: GRATIS

Europese top 3.
Wie de naam Charles Gounod hoort, denkt
spontaan aan de opera’s die hij schreef: Faust
en Romeo et Juliette. Maar zijn invloed reikt
een pak verder dan dat... In dit programma
zet het Vlaams Radio Koor Gounod in de
schijnwerpers, en laat zijn muzikale erfgoed
schitteren.

Verenigde Staten – 2017
Liefde/Romantiek – 127 minuten
CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 6,00 ∙ REDUCTIE: € 5,00
VP: € 5,00

KLASSIE K E
MUZIEK

Gounod

do

ABDIJKERK NINOVE (KERKPLEIN)
TICKETS: € 16,00 ∙ REDUCTIE: € 15,00
-26 JAAR: € 8,00 ∙ VP: € 12,80

7+

Grandioso

(Highlights of
Duett Complett)

vr

29 O9
2O.OO UUR

DUETT COMPLETT
FAMILIEVOORST.

Reinhilde Van Driel (Buiten de Zone, Kopergietery) als de Min, Graaf Paris, Tybalt, Balthazar
en Broeder John
Dirk De Keyzer: vertaling, regie en scenografie
Stefan Wellens: soundtrack

28 O9
2O.OO UUR

VLAAMS RADIO KOOR

Met een verbluffende veelzijdigheid brengen
Simon Flamm & Thomas Schaeffert de hoogtepunten uit hun shows van de afgelopen tien jaar.
Na meer dan 1.000 optredens in theaters en
(comedy)festivals in Europa en daarbuiten, zijn
ze nu ook te zien in ons land. Ze waren eerder
te gast op o.m. het internationaal circusfestival
in Moskou, het festival in Aurillac (Fra), toerden
in Engeland en Schotland met Swamp Circus
Theatre enz.

Het Vlaams Radio Koor is een professioneel
kamerkoor met een lange traditie. Het werd
opgericht in 1937 door de toenmalige omroep
(NIR) en evolueerde van een studio-ensemble
naar een top concertensemble. Hervé
Niquet nam de leiding van het koor in 2011.
Deze flamboyante en wereldwijd vermaarde
dirigent noemt het Vlaams Radio Koor
een diamant en plaatst het ensemble in de

Verbluffende veelzijdigheid in acrobatie,
jonglage, comedy en muziek!
Precisie, snelheid, kracht en humor!
CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 10,00 ∙ REDUCTIE: € 9,00
-12 JAAR: € 5,00 ∙ VP: € 5,00
GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

NIEUWEZETELS
VERNIEUWDETRIBUNE

VORMING2O172O18

Tijdens de zomermaanden kreeg de schouwburg een volledige opknapbeurt.
Wij zijn heel blij onze nieuwe comfortabele zetels en vernieuwde tribune te
mogen voorstellen.

Als je zelf kleine praktische problemen
met je fiets wil oplossen, kan je hier
terecht. Voor de toekomstige doe-hetzelver met een stads- of gewone fiets. De
échte wielerfanaten houden best de cursus
‘Knutselen aan je koersfiets’ in het oog.

EHBO VAN DE FIETS

DATUM: 4 sessies: Dinsdag 26 september
van 19.30 uur tot 22.00 uur, dinsdag 3, 10,
17 oktober 2017 van 19.30 uur tot 22.00 uur
PRIJZEN: € 40,00 (standaard), € 8,00
(sociaal tarief)
BEGELEIDING: Marc Van Yperzeele
LOCATIE: Atelier van CC De Plomblom,
Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang
vergaderlokalen via de Edmond De
Deynstraat)
INFO EN INSCHRIJVINGEN:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw,
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem
T. 09 330 21 30 - e-mail vlad@vormingplus.be
www.vormingplus-vlad.be

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP

RESERVATIES

- 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.

- 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.

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!

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.

Volg ons op
facebook.com/CCDePlomblom

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

De Katrol geeft
een duwtje in de ruG
Elke ouder wenst zijn/haar kinderen een mooie toekomst toe. Maar voor
mensen in armoede is het vaak een levensdoel om ervoor te zorgen dat hun
kinderen een diploma halen, dé hefboom om uit (generatie)armoede te geraken. Laaggeschoolde of anderstalige ouders zijn echter niet altijd in staat om
dit doel op eigen kracht te bereiken.

Samen met de ouders
De Katrol richt zich op Ninoofse gezinnen
met kinderen in de derde kleuterklas, eerste en
tweede leerjaar. De gezinnen worden geselecteerd door de scholen, sociale diensten,…
Mits toestemming van de ouders komt een
student gedurende minimum 8 weken twee
maal per week aan huis bij het gezin. Samen
met ouder(s) bekijken ze rapporten, huiswerk,
de agenda en spelen ze educatieve spelletjes.
Studenten ondersteunen de kinderen bij het
maken van het huiswerk. Robin (stagiaire
orthopedagogie): “Tijdens onze ondersteuningen is minstens één van de ouders aanwezig
waardoor wij hen actief kunnen betrekken bij
het schoolgebeuren. Op vraag gaan we met
ouders mee naar oudercontacten, infosessies
of een andere schoolse activiteit.”

Met de voeten in de praktijk
Op momenten dat er geen huiswerk is, wordt
de tijd gebruikt om met de kinderen naar de
bibliotheek te gaan, deel te nemen aan de
buitenspeeldag, … Door mee te werken aan
het project maken de studenten ook op een
actieve manier kennis met de leefwereld van
gezinnen in armoede. Zo beaamt ook Liese
(stagiaire kleuteronderwijs): “In de kleuterklas
worden wij ook regelmatig geconfronteerd
met kinderen die opgroeien in een gezin in
armoede. We worden hier onvoldoende op
voorbereid tijdens onze opleiding. Door stage
te lopen bij De Katrol heb ik praktische tools
gekregen om hier in de toekomst in mijn klas
mee om te gaan”.

Meerwaarde voor scholen
Birgit De Man (directrice basisschool Heilige
Harten): “Vanuit onze school kunnen we het
project van De Katrol alleen maar loven. Kinderen die anders veel kansen missen, worden
nu op jonge leeftijd individueel begeleid en
ouders krijgen tips in verband met opvoedende spelen, het nut van voorlezen, hoe de

Het Project Mobiel Sociaal Huis
na 2 jaar werking…

75-plussers in de andere gemeenten hebben
allemaal een bezoek gekregen van de vrijwilliger.
Het projectteam bestaat intussen uit 14
enthousiaste vrijwilligers. Er kwam verdere
ondersteuning van een deskundige zorgtraject die zorgt voor
de verdere opvolging bij vragen
rond de premies en tegemoetkomingen en ondersteuning
van zorgvragen,…

in
fo

H

Interesse?
Interesse in ondersteuning van De Katrol of
interesse om stage te lopen bij De Katrol?
Neem contact op met de coördinator van het
project.
In het voorjaar van 2017 liepen 8 stagiaires
stage bij De Katrol. Op deze manier werden
23 gezinnen ondersteund. De stagiaires
ondersteunen niet enkel het aangemelde
kind, maar ook de andere kinderen worden
geholpen. Op die manier werden in totaal
70 kinderen ondersteund.

Meer

OCMW Ninove
coördinator project De Katrol
dorien.stevens@ocmw.ninove.be
054 51 53 77

Beleidsadviezen

Deze maand bestaat het Project Mobiel Sociaal Huis twee jaar. In dit project
bezoeken opgeleide vrijwilligers alle 75-plussers van groot Ninove. Via een
gemoedelijke babbel peilen ze naar de vragen van de senior en wijzen hem/
haar de weg naar de gepaste dienstverlening.
et project draait op volle toeren en
bereikte intussen al 2.334 senioren.
Momenteel is het Mobiel Sociaal Huis actief in het
centrum van Ninove en Voorde, Outer, Pollare. De

schoolse zaken kunnen opgevolgd worden.
Nu kunnen we kort op de bal spelen indien
we ons ongerust maken over de ontwikkeling
van het kind. De begeleider laten meekomen
naar een overleg op school heeft zijn nut al
meermaals bewezen.”

fo

aarom is het belangrijk om zowel de
ouders als de kinderen een duwtje
in de rug te geven. OCMW Ninove startte
hiervoor, in samenwerking met het lokaal
kinderarmoedenetwerk, met een preventief
project rond huiswerkbegeleiding om kansarme kinderen kansrijker te maken: De Katrol.

in

D

Meer

Alle vragen en noden van de senior worden
geregistreerd. Op het einde van het project
(december 2017) zullen er op basis van deze
geregistreerde gegevens beleidsadviezen
worden voorgesteld aan het OCMW. Het is
de bedoeling van het OCMW-bestuur om het
project op te nemen in de vaste werking.
Nieuwe initiatieven
Het project Mobiel Sociaal Huis heeft ook al
gezorgd voor nieuwe initiatieven. De samenwerkingsverbanden tussen de verschillende sociale
partners heeft geleid tot onder andere de opstart
van de Familiegroep Dementie, regio Ninove.
Meer info via ninove@alzheimerliga.be (of contacteer Kristel Van Vreckem (voorzitster Familiegroep
Dementie) op het nummer 0477 34 05 67).
Ook zin om als huisbezoekvrijwilliger iets te
betekenen voor de Ninoofse senior? Neem
contact op met coördinator Peggy Nys.
Mobiel Sociaal Huis
info@mobielsociaalhuis.be
0470 31 75 82
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Energie-efficiëntie
bij bedrijven en kmo's
Dat energiebesparing loont, zowel voor je bedrijf als voor onze leefomgeving, dat weet je al.
Maar weet je ook welke ingrepen het meest
efficiënt zijn in jouw specifieke situatie? Welke
verplichtingen op je afkomen en welke premies je nu nog kan opstrijken? En hoe je alles
tot een goed einde brengt zonder er zelf teveel
energie in te steken?
Ninove, Oudenaarde, Kruishoutem en VOKA
Oost-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om
je op al die vragen een antwoord te bieden.
Via het project ‘ZOVER’ (Zuid-Oost-Vlaams
Energie Reductieproject) word je begeleid
naar een efficiënter energieverbruik. Bedrijven
kunnen hierbij gedurende 1 jaar in een gratis
energiecoachingstracject stappen.
Het energieadviesbureau E20 (Energy to Zero
Consult) bekijkt voor elke deelnemer vanuit
de specifieke bedrijfssituatie de meest efficiënte besparingen en relevante premies. Aansluitend organiseert Voka Oost-Vlaanderen
een lerend netwerk waarbij de deelnemende
kmo's hun ervaringen delen.
Bedrijven en KMO’s met een energieverbruik
vanaf 75 MWh elektriciteit (of 150 MWh aardgas
of 7.500 l stookolie) behoren tot de doelgroep.

NINOVE
SHOPT
Tombola-actie tussen
27 juni en 26 december
voor Dag van de Markt
op 26 december
Van eind juni tot 26 december ontvangt elke
marktbezoeker stempels bij iedere aankoop op
de markt. Ook als je op dinsdagvoormiddag iets
gaat drinken in één van de horecazaken in het
centrum van de stad, ontvang je stempels. Volle
stempelkaarten deponeer je in een daarvoor
voorziene wedstrijdbox op de dinsdagmarkt.
Op 26 december worden onder toezicht van
een gerechtsdeurwaarder tientallen winnaars
uit deze wedstrijdbox getrokken. Je kan veel
aantrekkelijke marktprijzen winnen, als
hoofdprijs zelfs een prachtige wagen
t.w.v. 15.490 euro!
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Ondernemer op zoek naar
werknemers? Schrijf je
in voor de jobbeurs
De dienst lokale economie organiseert in
samenwerking met de VDAB op 12 oktober
een jobbeurs in De Kuip (Parklaan 1, Ninove).
Wil je als ondernemer deelnemen aan de
beurs, schrijf dan vóór 10 september in bij de
dienst lokale economie.

Belanobraderij
en jaarmarkt in
Ninove centrum

Hinderpremie voor
handelaars

Vrijdag 1 september van 16 uur tot 19 uur,
zaterdag 2 september van 9 uur tot 18 uur en
zondag 3 september van 14 uur tot 18 uur.

Ondervindt jouw onderneming hinder van
openbare werken die de toegang tot je vestiging ernstig bemoeilijken, dan kan je onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen
van de Vlaamse overheid. De hinderpremie
is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te
helpen de nodige maatregelen te treffen en als
aanmoediging om te blijven ondernemen.
Als je door die openbare werken je vestiging
tijdelijk moet sluiten, kan je een bijkomende
sluitingspremie krijgen.
De hinderpremie en de sluitingspremie
vervangen sinds 1 juli 2017 de rentetoelage
hinder openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen.
Alle info lees je op www.vlaanderen.be.

Openbare verkoop tijdens de jaarmarkt
De stad organiseert een openbare verkoop
tijdens de jaarmarkt op zaterdag 2 september.
Fietsen, bromfietsen en ander materiaal die
eigendom geworden zijn van de stad worden
te koop aangeboden op de parking van het
politiecommissariaat aan de Onderwijslaan.
Je kan dit materiaal bezichtigen vanaf 8.30
uur. Voertuigen, stadsmateriaal waaronder
een mengpaneel met versterker van het merk
Soundtracs, brandhout, een lichte vrachtwagen met hulpladders, … worden te koop
aangeboden op de parking van de technische
dienst aan het Paul De Montplein. Hier kan je
de goederen bezichtigen vanaf 10 uur.
Gratis parkeren
Je kan gratis parkeren in de volledige binnenstad op 2 september (Jaarmarkt).

Ninia wordt 15 jaar
Feest mee op zaterdag 9 september tijdens de
grote ballonnenactie. Win 1 van de 1.000 leuke
prijzen. Ontdek ook leuke kortingsbonnen van
jouw favoriete winkels in het verjaardagskrantje

in
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Meer info? www.niniashoppingcenter.be

Meer
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Nieuws voor
de ondernemer

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be
054 31 32 66
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

Ninove

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

SEPTEMBER
SPORTMAAND
Maand van
de sportclub

De eerste rit van de Lotto Belgium
Tour (internationale vierdaagse
wielerwedstrijd voor dames cat.
2.1) komt op woensdag 6 september naar Ninove! Start (14 uur) en
aankomst (± 17.15 uur) aan de
Halsesteenweg in Meerbeke.
Verkeersvrije zones Meerbeke
> Gemeenteplein: van 8 uur tot
19 uur
> Gemeentehuisstraat: van
13 uur tot 14.15 uur en van
16.30 uur tot 17.30 uur
> Kwadestraat-Zuid: van 13 uur
tot 14.15 uur en van 16.30 uur
tot 17.30 uur
> Halsesteenweg:
- van 9 uur tot 10 uur (opbouw boog). Het verkeer
wordt omgeleid vanaf
Tramstatie en kruispunt Hemelrijk. Handelszaken blijven
bereikbaar.

- van 13.45 uur tot 14 uur
(start wedstrijd). Het verkeer
wordt omgeleid vanaf Tramstatie en kruispunt Hemelrijk.
- Van 16.30 uur tot 18.30 uur
(aankomst)
- Omleiding: verkeer komende
van Halle wordt omgeleid via
Tenbergkets, Tenberg, Kruis,
Donkerstraat, Roesbeke,
richting Brusselsesteenweg.
Verkeer komende van Brussel
richting Brakel wordt omgeleid via Koning Boudewijnlaan.
			
Parkeerverbod
Vanaf 8 uur is er parkeerverbod
in volgende straten in Meerbeke:
Nieuwstraat, Gemeentehuisplein,
Gemeentehuisstraat, Kwadestraat-Zuid, Halsesteenweg (van
Tramstatie tot Hemelrijk).
Meer info?
Lottobelgiumtour@telenet.be
www.lotto-belgiumtour.be/nl

Schrijf je in voor
sportkampen in
de herfst- en
kerstvakantie
> Kleutertweedaagse: 30 en
31 oktober (20 euro )
> Dansmix: 3 tot 5 januari 2018
(10 euro)

Sport voor
50-plussers
Start nieuw cursusjaar in
sporthal ’t Sportstekske:
> Curve bowls: wekelijks op
maandag en vrijdag van 14 uur
tot 16 uur. Start: maandag 4
september. 1 euro/beurt, 10
euro/10-beurtenkaart, 20 euro/
abonnement/trimester
> Seniorenturnen: relaxatie-,
partner- en spierversterkende
oefeningen. Elke maandag
(behalve tijdens de schoolvakanties) van 15 uur tot 16 uur.
Start maandag 4 september, 18
euro/10-beurtenkaart
> Kubbs en badminton: iedere
donderdag (behalve tijdens de
schoolvakanties). Van 14 uur
tot 16 uur kubbs, van 15 uur
tot 16 uur badminton. Start:
donderdag 7 september.

in

Lotto Belgium Tour
2017
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© Geert Brams

Tijdens de maand van de sportclub stellen opnieuw verschillende Ninoofse sportclubs hun
deuren open. Misschien krijg je
de smaak te pakken bij het beoefenen van een bepaalde sporttak
en kan je op die manier aansluiten bij een sportvereniging. Haal
de folder met de deelnemende
clubs en de uren waarop de
activiteiten plaats vinden bij de
sportdienst.

Eenmalige activiteiten
(info bij de sportdienst):
> Move@50, 19 oktober, Aalst
> sportelen@c, mei 2018
> sportyweek, 16 - 20 oktober
> blijf-fit-week in het buitenland,
mei 2018

Meer

Inschrijven voor de sportkampen
tijdens de herfst- en kerstvakantie
kan vanaf 1 september online
via www.ninove.be/sport en
recreatie.
Alle praktische info over de
kampen vind je in de brochure
‘Vakantie in Ninove, hier verveel
ik mij nooit’. Je vindt deze
brochure bij de verschillende
stadsdiensten.

De Kriebelaar
Op de hoogte blijven van het
sportaanbod?
Haal bij de sportdienst ‘De
Kriebelaar’. Je vindt er het sportaanbod van de sportdienst en
sportclubs en heel wat sportinformatie.
sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

© Sophie Richez

Zwembad De Kleine Dender
gesloten voor jaarlijks
onderhoud
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Zwembad De Kleine Dender is gesloten van
1 t.e.m. 8 september (onderhoudsweek).
Open op 9 september vanaf 12 uur.

Meer

zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64
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www.112.be

Nutswerken in Dreefstraat en
Weggevoerdenstraat afgerond

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

Dringend hulp nodig?
Bel de noodcentrales nu
ook via App.

Dienst
noodplanning
054 31 32 56
noodplanning@
ninove.be

Download de App 112 BE
en registreer je
www.112.be

DE POLITIE, JOUW PARTNER
IN SLACHTOFFERZORG

A

Bij heel ernstig slachtofferschap kan je beroep
doen op een politieambtenaar gespecialiseerd
in slachtofferbejegening. De slachtofferbejegenaar ondersteunt bij ernstige emotionele
crisissituaties of bij heel ernstig slachtofferschap zoals een dodelijk ongeval, ernstige
zedenfeiten, diefstal met geweld, brand in een
woning, rampen, verdacht overlijden enz.
De slachtofferbejegenaar is permanent bereikbaar en terugroepbaar. De slachtofferbejegenaar staat ook in voor de doorverwijzing van
het slachtoffer naar de dienst slachtofferhulp
van het Centrum Algemeen Welzijnswerk.
Deze dienst kan het slachtoffer de nodige
psychosociale hulp bieden en opvolgen op
verschillende domeinen.

Wil je als slachtoffer op de hoogte gehouden
worden van het verdere verloop van het dossier, vul dan de verklaring benadeelde partij in,
tijdens het verhoor of op een later tijdstip. Wil
je als slachtoffer een schadevergoeding vragen,
stel je dan burgerlijke partij. De politieambtenaar zal je hierover de nodige informatie geven.

Samenwerking rond
hulpverlening

fo

Brochure
Op de website van de FOD Justitie kan je de
brochure “U bent slachtoffer” downloaden.
Hierin lees je alle details.
politie Ninove
pz.ninove@police.belgium.eu
054 31 32 32

in
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> Infoavond op 11 september om 18.30 uur
> 10 kindersessies op woensdag van
13.30 uur tot 15.30 uur op 4, 18,
25 oktober, 8, 22 november, 6,
20 december, 10, 24 januari en 7 februari
> 4 ouderavonden op maandag van
18.30 uur tot 20 uur op 11 september,
6 november, 18 december en 5 februari
> Vergaderzaal jeugdcentrum De Kuip,
Parklaan 1, Ninove
> Meer info? 078 15 55 70

ROOKSTOPCURSUS

Slachtofferbejegening

Blijf op de hoogte

20

Praktisch

Als je dit wenst zorgt hij/zij ook voor de
opmaak van het doorverwijsformulier.

ls je slachtoffer bent van een misdrijf,
kan je aangifte doen bij de politie.
Afhankelijk van de aard van het misdrijf zal
je van de feiten een verklaring moeten afleggen bij de politie. Politieambtenaren zullen
je bijstand verlenen. Ze hebben bijzondere
aandacht voor opvang, praktische bijstand,
informatieverstrekking, het opstellen van een
proces-verbaal en de doorverwijzing.

Er is een samenwerkingsakkoord voor
slachtofferzorg tussen de politie en erkende
hulpverleningsdiensten. Zo is er bv. slachtofferhulp en het project Partnergeweld van
het Centrum Algemeen Welzijnswerk.
De politieambtenaar zal je
Meer
hierover alle info geven.

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert een
sociale vaardigheidstraining voor kinderen
uit het 5e en 6e leerjaar met een normale begaafdheid die het moeilijk hebben met sociale
omgang of moeite hebben om sociale contacten te onderhouden (bijvoorbeeld: soms over
zich heen laten lopen, pestervaringen hebben,
zich boos, gefrustreerd of verdrietig voelen en
niet weten hoe ze dit kunnen uiten, … ).

De stad organiseert in samenwerking met
Logo Dender en het Vlaams Instituut voor
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
(VIGeZ), een groepscursus ‘stoppen met
roken’ (8 sessies) onder begeleiding van een
erkend tabakoloog.
Kostprijs: 48 euro (24 euro voor personen met
een verhoogde tegemoetkoming en personen
jonger dan 21 jaar).
Cursus op 11, 18, 28 september, 2, 9, 16 oktober, 6 en 11 november in het oud stadhuis,
Oudstrijdersplein 6, Ninove

fo
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verlopen en gepaste omleidingen worden
voorzien. Als wandelaar en met de fiets aan
de hand kan je tijdens de werken wel altijd
door. Ook de handelaars en de opritten van
de woningen blijven maximaal bereikbaar. Er
wordt voor de start van de werken nog een
infoavond georganiseerd om de concrete
planning en timing toe te lichten aan de
bewoners en handelaars.
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De werken van de nutsmaatschappijen
Telenet, Proximus, Eandis en De Watergroep
in de Dreefstraat en Weggevoerdenstraat zijn
afgerond. De straten zijn weer open voor alle
verkeer. Na carnaval 2018 start Riopact, de
rioolbeheerder van de stad, met rioleringswerken en zal de Dreefstraat en Weggevoerdenstraat opnieuw onderbroken zijn. Om de
hinder te beperken zullen de werken gefaseerd

SOCIALE VAARDIGHEIDSTRAININGEN
VOOR KINDEREN VAN
HET 5e EN 6e LEERJAAR

Meer

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

BLOEDAFNAMEKALENDER

Meer

dienst communicatie
communicatie@ninove.be
054 31 32 25

WORD BLOEDGEVER:
OOK JOUW BLOED REDT LEVENS
>
>
>
>

Dinsdag 5 september: Appelterre, zaal Pax, Appelterre-Dorp 13
Vrijdag 8 september: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100
Woensdag 13 september: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
Vrijdag 15 september: Meerbeke, Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

fo

in

fo

Alle vrijetijdsactiviteiten tijdens de maand
september staan vermeld in het Ninoofs
Zomer(s) Zakboekje, dat
eind mei in elke brievenbus viel. Heb je geen Zakboekje meer bij de hand?
Haal een gratis brochure
2017
bij de stadsdiensten.

www.rodekruis.be/afdeling/ninove/

in

UIT IN NINOVE

Meer

VACATURES
Hulpverleningszone
Zuid-Oost werft aan:

Stad Ninove werft aan:

> Diensthoofd informatica - contractueel voltijds - A1a-A3a
> Planoloog - contractueel - voltijds - A1a-A3a
> Deskundige lokale economie - contractueel
- voltijds - B1-B3
> Deskundige integrale veiligheid contractueel - voltijds - B1-B3
> Deskundige centrummanager contractueel - voltijds - B1-B3
> Deskundige sport - contractueel voltijds - B1-B3
> Deskundige communicatie - contractueel voltijds - B1-B3
> Deskundige leefmilieu - statutair voltijds - B1-B3
> Deskundige cultuur en evenementen contractueel - voltijds - B1-B3
> Deskundige programmatie - contractueel voltijds - B1-B3
Personeelsdienst:
> Deskundige jeugd - contractueel > stad: 054 31 33 04
voltijds - B1-B3
> OCMW: 054 51 53 77
> Administratief medewerker personeel@ninove.be
Stad/OCMW Ninove - contractueel secretariaat@ocmw.ninove.be voltijds - C1-C3
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> 35 brandweerman-vrijwilligers
Uiterste inschrijvingsdatum:1 oktober
Infoavond: donderdag 14 september,
20 uur in hulppost Wetteren, Zuiderdijk 1,
Wetteren
Meer info: zuid-oost.hulpverleningszone.be

> Bachelor in de verpleegkunde - Gegradueerd verpleegkundige - contractueel voltijds - B1-B3 of C3-C4
> Kinesitherapeut - contractueel - voltijds A1-A3 of B1-B3
> Zorgkundige - contractueel - voltijds - C1-2
> Keukenhulp - contractueel - voltijds - E1-E3
Er wordt voor de functie van administratief
medewerker stad/OCMW een wervingsreserve aangelegd van 2 jaar. Voor alle andere
functies is dit een wervingsreserve van 3 jaar.

Interesse? Stel je kandidatuur uiterlijk
op 11 september, bij voorkeur online via
www.jobpunt.be. Een volledige kandidatuur
bevat minstens een CV en een kopie van het
diploma. Je vindt op www.jobpunt.be ook
de uitgebreide functiebeschrijvingen
met aanwervingsvoorwaarden.

Van jong naar
50 jaar huwelijk
Paul Horrix, geboren op
30 juni 1943,
met Maria Aerts, geboren op
6 oktober 1946.
Gehuwd op 9 september 1967.
Wonend in Ninove.
Boudewijn Vanderpoorten,
geboren op 26 oktober 1944,
met Marie-Jeanne Geens,
geboren op 20 oktober 1947.
Gehuwd op 11 september 1967.
Wonend in Outer.

Marcel Albertyn, geboren op
24 december 1938,
met Mariette Vanhalewyn,
geboren op 24 januari 1940.
Gehuwd op 15 september 1967.
Wonend in Meerbeke.
Van Oudenhove Noël, geboren
op 25 december 1944,
met Elsie D’Hondt, geboren op
20 februari 1948.
Gehuwd op 21 september 1967.
Wonend in Ninove.

(g
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OCMW werft aan:

D’haesleer Jan-Paul, geboren
op 10 april 1946,
met Hilda Vanden Broeck,
geboren op 29 september 1946.
Gehuwd op 29 september 1967.
Wonend in Outer.

Willy Van Keymeulen, geboren
op 31 maart 1933,
met Yvette De Meyer, geboren
op 17 december 1936.
Gehuwd op 28 september 1957.
Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk

Door een vergetelheid werden
deze jubilarissen niet vermeld in
de vorige editie van Ninove Info.

Lodewijk Cornelis, geboren
op 14 juni 1936,
met Maria Van Cutsem,
geboren op 3 april 1939.
Gehuwd op 4 september 1957.
Wonend in Ninove.

André Vanopdenbosch,
geboren op 20 januari 1933,
met Godelieve De Meyer,
geboren op 31 januari 1934.
Gehuwd op 27 juli 1957.
Wonend in Ninove.
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VOOR- EN NASCHOOLSE OF
BUITENSCHOOLSE OPVANG
’t KADEEKEN (2,5 – 12 JAAR)

D

Inschrijven in ‘t Kadeeken

e meeste Ninoofse scholen organiseren voor- en naschoolse opvang.
Maar soms zijn deze opvanguren niet ruim
genoeg. Weet dat je dan terecht kan in IBO
’t Kadeeken.

Maak tijdig (liefst twee weken vóór de eerste
opvangdag) een dossier aan via http://ninove.
ticketgang.eu/. Daarna word je uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek en voor het
vervolledigen van het dossier.
Je kan een afspraak maken met de coördinator
op woensdagvoormiddag (9 uur -12 uur) en
op donderdagavond (16 uur – 19 uur).

‘t Kadeeken is open op:
> schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van
15 uur tot 19 uur
> woensdag: van 6.45 uur tot 9 uur en van 12
uur tot 19 uur
> zaterdag: van 9 uur tot 15 uur
> vakantie- en schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen): van 6.45 uur tot 19 uur

fo
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Op schooldagen (ook woensdagmiddag)
brengen sommige scholen de kinderen
met de bus tot aan ’t Kadeeken.
Informeer je in de school
Meer
van je kinderen.

Als je dossier volledig in orde is, kan je online
kinderopvang reserveren. Deze kinderopvang
wordt vooraf betaald via een online portefeuille.
IBO ’t Kadeeken
Parklaan 13A
ibo@ninove.be
054 34 23 02

Tarieven
> Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag en zaterdag: 0,90 euro per begonnen half uur
> Vakanties en schoolvrije dagen: minder dan
3 uren: 3,5 euro, tussen 3 en 6 uren: 5 euro,
vanaf 6 uren: 10 euro.
Je krijgt 25% korting wanneer meerdere kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevangen.
Sociaal tarief is ook mogelijk. Het tien- en
vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen.

Kinderopvang in de
herfstvakantie
De inschrijvingen voor opvang in de herfstvakantie starten vanaf 18 september. Als je een
online dossier hebt, word je hiervan via e-mail
op de hoogte gebracht.

CAPACITEIT
EN INSCHRIJVING
SCHOLENGEMEENSCHAP
GENI

D

e capaciteit van de stedelijke basisscholen wordt vanaf 1 september
2017 beperkt tot volgende maximumaantallen:

Stedelijke basisschool
Parklaan-Seringen,
Parklaan 11, Ninove

Stedelijke basisschool Appelterre,
Appelterre-Dorp 48

>
>
>
>

>
>
>
>

school: 270 leerlingen
niveau kleuteronderwijs: 120 kleuters
niveau lager onderwijs: 150 leerlingen
administratieve vestigingsplaats AppelterreDorp 48: 150 leerlingen lager onderwijs
> vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A: 120
kleuters.
Stedelijke basisschool
Denderwindeke,
Edingsesteenweg 344

school: 390 leerlingen
niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters
niveau lager onderwijs: 234 leerlingen
administratieve vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 184, Nederhasselt: 260
leerlingen: 104 kleuters – 156 leerlingen
lager onderwijs
> vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg
609, Voorde: 130 leerlingen: 52 kleuters – 78
leerlingen lager onderwijs.

dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be
054 31 33 05
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Stedelijke basisschool
Nederhasselt-Voorde,
Geraardsbergsesteenweg 184,
Nederhasselt
>
>
>
>

> school: 676 leerlingen
> niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
> niveau lager onderwijs: 468 leerlingen lager
onderwijs.

Meer

school: 364 leerlingen
niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
niveau lager onderwijs: 156 leerlingen
administratieve vestigingsplaats Parklaan,
Parklaan 11, Ninove: 104 kleuters
> vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22,
Ninove: 260 leerlingen: 104 kleuters - 156
leerlingen lager onderwijs.

Ninove

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden mogen kleuters naar school. Dit kan op één van
onderstaande instapdata voor het schooljaar
2017/2018:
> 1 september 2017 > kinderen geboren ten
laatste op 01/03/2015
> 6 november 2017 > kinderen geboren ten
laatste op 06/05/2015
> 8 januari 2018 > kinderen geboren ten
laatste op 08/07/2015
> 1 februari 2018 > kinderen geboren ten
laatste op 01/08/2015
> 19 februari 2018 > kinderen geboren ten
laatste op 19/08/2015
> 16 april 2018 > kinderen geboren ten laatste
op 16/10/2015
> 14 mei 2018 >> kinderen geboren ten
laatste op 14/11/2015.
Indien je kleuter al drie jaar of ouder is, dan
moet je geen rekening houden met de
instapdata.
De inschrijvingsperiode voor het schooljaar
2018/2019 start vanaf 1 september 2017.

ACADEMIE
BEELDENDE KUNST

NIEUWBOUW
STEDELIJK BASISSCHOOL

DE
OOGAPPEL
APPELTERRE

H

I

n november 2015 startten
de bouwwerken aan de
stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre. Anderhalf
jaar later, in maart van dit jaar,
werd de nieuwbouw in gebruik
genomen door de leerlingen van
het 3e tot en met het 6e leerjaar.
Vanaf september 2017 zullen
ook de leerlingen van het 1e en
2e leerjaar de overstap maken van
de vestiging aan de kerk naar de
nieuwbouw langs Appelterre-Dorp.
Nieuw gebouw
en omgeving
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Het project omvat een nieuwbouw van 1.153m² met 6 klaslokalen voor het lagere onderwijs,
secretariaat en directielokaal,

Meer

nieuw sanitair, refter, keuken,
turnzaal en kleedkamers. De
omgevingswerken werden ook
volledig vernieuwd met een
nieuw inkomplein, parking met
kiss and ride, klastuintjes, overdekte fietsenstalling, een open en
een overdekte speelplaats en een
boomgaard met speeltoestellen.

Het project werd gerealiseerd
door Scholen van Morgen via een
publiek private samenwerking.
BRUT+BO+HoeBa, architectenassociatie ontwierpen de nieuwe
school en THV STRABAG-Ed.
Züblin AG is het aannemersconsortium dat de bouwwerken
uitvoerde en het 30-jarig onderhoud op zich neemt.
dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be
054 31 33 05

et nieuwe schooljaar
van de academie voor
beeldende kunst start op vrijdag
1 september. De academie richt
zich op:
> kinderen van 6 tot 11 jaar,
lagere graad, 2 lestijden/week
> jongeren van 12 tot 17 jaar, middelbare graad, 4 lestijden/week
> volwassenen vanaf 18 jaar, hogere graad, (8 lestijden/week)
Leerlingen uit de lagere en
middelbare graad volgen de
algemeen beeldende vorming.
Volwassenen kunnen kiezen voor
volgende afdelingen:
>
>
>
>
>
>

tekenkunst
schilderkunst
beeldhouwkunst
kant & textiel
keramiek (enkel in Liedekerke)
monumentale kunst (enkel in
Liedekerke)

Proeflessen kant & textiel
Van 1 tot 30 september kunnen
volwassenen met interesse voor
de afdeling kant & textiel gratis
proeflessen volgen in het atelier
van de academie in Ninove.
Inschrijven
Inschrijven voor alle afdelingen
kan:
> bij de leerkrachten in de academie in Ninove
> op het secretariaat van de academie in Ninove en Liedekerke
> online via www.liedekerke.be
Meer info?
Academie
voor beeldende kunst,
De Kuip, Parklaan 1, Ninove,
053 64 55 97,
gabk@liedekerke.be,
www.liedekerke.be.

GROEPSSESSIES TRIPLE P POSITIEF OPVOEDEN
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De meeste ouders vinden opvoeden leuk en halen er veel voldoening uit, maar af en toe stelt het
gedrag van kinderen het geduld
van ouders danig op de proef.
Via eenvoudige stappenplannen
en kleine veranderingen in de
aanpak leert TRIPLE P je om die
situaties anders aan te pakken.
Kleine veranderingen
dus die een groot
verschil kunnen
Meer

maken voor jou en je gezin.
De stad en vzw Den boomgaard
organiseren het groepsprogramma TRIPLE P, voor ouders
met kinderen van 2 tot 12 jaar, op
volgende data: dinsdag 12, 19 en
26 september, 3 en 10 oktober,
7 november.
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be
054 31 32 45

Praktisch
> Jeugdcentrum De Kuip
(Parklaan 1, Ninove), gratis
(enkel één werkboek aankopen voor 15 euro)
> Inschrijven (bij voorkeur)
vóór 4 september bij
vzw Den Boomgaard,
055 42 36 53,
an@denboomgaard.telenet.be,
www.triplep.be
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Wachtdiensten
Apothekers via geowacht
Tel. 0903 99 000

Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke,
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer: 054 51 86 16

(1,50 euro/min.)

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

Even de tijd nemen om
de weldoende werking
van yoga te ervaren.
Je kan het hele jaar doorlopend
aansluiten op de volgende
dagen, uren en locaties.
De lessen zijn voor
iedereen toegangelijk, alle leeftijden,
dames en heren.
Tien-beurlenkaart:
50 euro (3 maand
geldig) of je kan ook
per les betalen: 6 euro

Ook kadobonnen
te verkrijgen voor
voetmassage
aan huis

Dinsdag

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

Woensdag Donderdag

Op afspraak
Geraardsbergsesteenweg 8
Nederhasselt

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.

Plaats

/

14u tot 15u

Madison
Aalstersestwg.
271 Ninove

20u00
tot 21 uOO

/

Zaal Reamerik
Zonnestraat 68
Denderhoutem

/

19u00
tot 20u00
20u15
tot 21u15

Dorpshuis
Heldergemstraat 136
Heldergem

Yoga wordt beoefend op blote voeten,
een matje en dekentje breng je zelf mee.
ritadedecker2@gmail.com of
0472 87 28 23
Leden van “Bond Moyson” en “Gezinsbond Heldergem” krijgen 1 gratis les.

Start

2017/2018

VAN 0 NAAR 5 KM
OF JOGGEN NAAR
10 EN 15 KM
INFODAG DonderDAG 21 SEPTEMBER 2017
VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een start2runsessie vanaf dinsdag 26 september om 19 uur. Dezelfde dag
starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 kilometer. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begeleiding door ervaren
jogbegeleiders is voorzien op vaste uren op dinsdag, donderdag
en zondag. Op donderdag 21 september om 19.15 uur vindt een
informatievergadering plaats in de clubkantien naast de piste.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro voor 30 trainingen; een
aantal mutualiteiten betaalt voor de start-to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld terug. Als de jogger achteraf wil aansluiten
bij de VITA-jogkern wordt het lidgeld hiervoor verminderd met de
start-to-run bijdrage. Ook hier wordt in begeleiding voorzien.

JEUGDATLETIEK NINOVE
Vanaf maandag 11 en woensdag 13 september 2017

Trainingen (vanaf de leeftijd van vijf jaar): elke dinsdag
en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.
Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd,
geboren in 2008 en 2007 begint om 18.45 uur.

Voor alle info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be
Eddy De Vogelaer 0476 554 557

25

U vindt bij ons wat u
nergens anders vindt

Eetfestijn tvv vzw Teledienst

TELEFEEST
Zaterdag 30 september 2017
vanaf 18.30 uur tot 22.00 uur
I.H.H. Harten
Onderwijslaan - Ninove
Kalkoengebraad fine champagne
Kalkoengebraad met fijne groentjes
Zalm op Normandische wijze
Volwassenen 16,00 € - Kinderen 8,00 €
Bancontact beschikbaar

Hartelijk Welkom !!!

Lichtstudio

De Schrijver

sinds 1932

200 m2 toonzaal

lichtstudie • lichtplanning •
installatiematerialen: Niko, BTICINO, enz... • Ook oude reeksen
Persoonlijk advies:
voor uw woning, tuin, gevel,
kantoor, winkel, enz...
Alle grote merken

Dreefstraat 1, Ninove
(aan de Koepoort)
054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 VOORDE (Ninove)
Tel. 054 50 07 81

47 JAAR ERVARING
•
•
•
•
•
•
•

www.vloerenbeke.be

Familiezaak
Groot- en kleinhandel
Totaalrenovatie van uw badkamer
Kwaliteitsvloeren in alle vertrouwen
Professioneel advies
Met of zonder plaatsingsdienst
Een gratis kop koffie

BLAUWE HARDSTEEN - LAMINAAT
PARKET - VOLKERAMISCH - VINYL
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r
op ve artikelen
stock

Tegels koop je bij Veronove

Brusselsesteenweg 368,
9402 Meerbeke (Ninove)
054 33 10 89
di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30
zon- en maandag gesloten

www.veronove.be

 GRATIS begeleiding door
onze tegelcreatieven
 GRATIS gebruik van een
tegelsnijder, zuignappen,
vochtmeter ...
 Lotenkelder met superkoopjes

