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GEMEENTERAADSZITTING
De volgende vergadering van de gemeenteraad  
vindt plaats op 13 september om 19.30 uur in 
het stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang 
enkel via Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op  
10 en 11 september om 19.30 uur en 20 uur. 
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.

EXTRA’S
Extra sluitingsdagen
> Zwembad De Kleine Dender is gesloten voor 

onderhoud van 3 t.e.m. 7 september.
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INTERESSANT
4   KRASJ 4

6   Open Monumentendag

8   Autovrije Zondag

8   Reuzen zoeken jong bloed

10   De brandweer van Ninove vertelt

11   Welkom volkstuintjes!

13   Maandklapper cc De Plomblom 

17   Trage Wegen

19   NERO: geen straf, wel kansen

23   Mantelzorgers, laat je horen

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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“WE WILLEN EEN SPANNING 
CREËREN, DIE DE 
BEZOEKERS VASTHOUDT 
VAN BEGIN TOT EIND” 
ZESTIG (TOP)KUNSTENAARS, 
VIJF LOCATIES, 
ÉÉN STAD: NINOVE 

Meer dan zestig nationale en internationale kunstenaars stellen tussen 8 en 

30 september hun werk tentoon op verschillende locaties in Ninove. Onder hen 

enkele heel grote namen uit de kunstwereld die in Ninove tentoonstellen dankzij 

samenstellers Johan De Wilde, Reinhard Doubrawa en Ninovieter Rik De Boe. 

Maar dat is niet de enige reden om KRASJ, editie 2018, te ontdekken: het is ook 

je laatste kans om binnen te stappen in het imposante voormalige RTT-gebouw 

op de Graanmarkt, vóór het in het najaar een nieuwe bestemming krijgt.
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Door het verlaten RTT-
gebouw wandelen,  

geeft een bevreemdend gevoel. 
Grote lege ruimtes, bekleed met 
prachtig parket. Dikke vooroor-
logse muren scheiden de gangen 
van de aanpalende kamers. 
Een trappenhal met gekleurde 
leuningen die aan Mondriaan 
doen denken. Een lege conciër-
gewoning met behangpapier uit 
de jaren ’70. Dat wordt het decor 
voor de vierde editie van KRASJ. 
Wij hadden een gesprek met de  
3 samenstellers.

Is het karaktervolle,  
leegstaande RTT-gebouw 
een vloek of een zegen 
voor jullie?

“We zijn eerder toevallig bij dit 
pand terechtgekomen, maar 
het is fantastisch. We voeren 
zo weinig mogelijk ingrepen uit 
aan het gebouw en willen volop 
gebruikmaken van de charme 
en authenticiteit. Sommige kun-
stenaars verwerken in hun werk 
zelfs het materiaal dat hier nog 
aanwezig is, zoals de stoelen. En 
de schilders brengen we bijvoor-

beeld samen in de conciërgewo-
ning, die eigenlijk al beschilderd is 
door het behang. Heel boeiend.’’

Wat mogen we verwach-
ten van deze vierde editie 
van KRASJ?

“We hebben kunstenaars uitge-
nodigd waarvan we weten dat in-
timiteit hun drijfveer is, net als de 
onze. En met intimiteit bedoel ik 
de aandacht voor de heel kleine 
dingen die er zomaar zijn. Maar 
uiteraard heeft iedereen carte 
blanche gekregen. We hebben de 
kunstenaars enkel een korte tekst 
toegestuurd waarin een aantal 
ruime begrippen stonden, zoals 
‘onafhankelijkheid’, ‘passie’ en 
‘noodzakelijkheid’.’’

Zestig kunstenaars…  
Dat is heel wat.

“Het oorspronkelijke plan was 
om het werk van een twintigtal 
artiesten te tonen. Maar dan 
dacht een van ons aan een 
andere kunstenaar of aan een 
werk dat met een ander goed 
in dialoog zou gaan. En zo zijn 
we dan ‘geëxplodeerd’ op een 

bepaald moment, zodat we nu 
aan meer dan zestig kunste-
naars zitten. Organisatorisch 
en logistiek wordt dat wat 
moeilijker, maar we zijn blij met 
het resultaat. We hebben ook 
een mooie mix tussen de ver-
schillende kunstvormen, zoals 
schilderen, tekenen, installatie, 
sculptuur en video en we bren-
gen zowel werk van heel jonge 
mensen als van bekende en 
gerenommeerde kunstenaars, 
zoals Walter Swennen, Dirk 
Braeckman en Philip Aguirre. 
Walter (Swennen, red.) gaat bo-
vendien een nieuw werk maken 
voor KRASJ, wat toch uniek is.’’

Hoe zijn jullie erin  
geslaagd om de grote 
namen naar KRASJ te 
krijgen? En dat met een 
beperkt budget.

“We kennen een aantal van hen 
persoonlijk. Hierdoor hebben ze 
vertrouwen in wat we bedenken 
en waar we voor staan. Dat is wel 

fijn. Maar we hebben keuzes moe-
ten maken. Een aantal werken zijn 
geproduceerd met de goodwill van 
de kunstenaars. Andere producties 
hebben een serieuze hap uit het 
budget genomen. En we krijgen 
ook heel wat werken in bruikleen. 
Het spreekt voor zich dat we graag 
iedereen willen betalen, maar bin-
nen het budget lukt dat echt niet.’’

Wanneer zal KRASJ voor 
jullie geslaagd zijn?

“Als we de bezoekers kunnen 
meenemen in ons verhaal. Dat is 
wel wat moeilijker als je op verschil-
lende locaties tentoonstelt, zoals 
hier. Je loopt het gevaar dat mensen 
gewoon voorbijtrekken. Dat willen 
we onder meer vermijden door 
de plaatsing van de werken. Door 
bepaalde werken tegenover elkaar 
te zetten, kunnen we een spanning 
creëren, die de bezoekers vasthoudt 
van begin tot eind. En de afstanden 
tussen de locaties zijn ook beperkt, 
zodat we die spanningsboog kun-
nen aanhouden.’’    

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91
www.facebook.com/krasjbiennale   

KRASJ 4 is te bezoeken:  
Wanneer: > zaterdag 8, 15, 22 en 29 september
  > zondag 9, 16, 23 en 30 september

Opening:  > zaterdag 8 september
      Officiële opening om 18 uur in RTT, 
      Graanmarkt 38
      Concert Hans Beckers om 16 uur in RTT
      Alle locaties open van 13 uur tot 18 uur
      RTT locatie blijft open tot 22 uur

Openingsuren:  > telkens van 13 uur tot 18 uur 

Locaties:  > RTT-gebouw (Graanmarkt 38), hoofdlocatie 
 > Koepoort (Koepoortstraat) 
 > Garage Neven (Vestbarm 50) 
 > café Sint-Annakamer (Biezenstraat 20) 
 > oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6)

De toegang is gratis.

Frederic Geurts 
en John Van Oers 
werken in het 
RTT-gebouw aan 
hun 25 meter 
lange installatie 
voor KRASJ 4.
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OPEN MONUMENTENDAG: 
GA JE VOOR DE ROMEINEN EN NAPOLEON 
ÓF VOOR HET HOUTEN GELOOF? 

Waar binnenkort 
industrieterrein 

Doorn Noord verrijst, sloegen 
soldaten in de tijd van Napoleon 
maar ook in oudere periodes hun 
tenten op. Zo’n tweeduizend 
jaar terug hadden de 
Romeinen er een ne-
derzetting. En hun 
overledenen begroeven 
ze naast de graven van 
hun (en onze) voorou-
ders, die in 1.500 v.C. 
rond Ninove leefden. Boeiend, 
zeg je? Ga het zelf ontdekken op 
de Open Monumentendag, op 
zondag 9 september.

Verrassing
“Het was voor ons een verrassing 
dat we bij het archeologische 
vooronderzoek van de site Doorn 
Noord op zoveel materiaal zijn 
gestoten.’’, zegt archeologe Arne 
Verbrugge, die het project leidt 
voor SOLVA Archeologie. “We 
kunnen de gevonden voorwer-
pen situeren in drie periodes: de 
bronstijd, de Romeinen en in de 
periode van de zeventiende en 
achttiende eeuw.’’

Onderdrukking 
door soldaten
Sinds half augustus wordt 
opnieuw naar nieuwe voor-
werpen gezocht. “Op basis van 
het vooronderzoek legde het 
Agentschap Onroerend Erfgoed 
een opgraving op, op de meest 
interessante zones. Dit onder-

zoek is nu gestart. We zijn heel 
benieuwd naar wat we nog 
allemaal gaan opgraven, want dit 
onderzoek is toch wel uniek en 
wel om verschillende redenen. 
Zo kunnen we de Romeinse ne-

derzetting vermoedelijk 
helemaal blootleggen. 
Dat gebeurt maar wei-
nig, omdat de percelen 
die we onderzoeken, 
zelden zo groot zijn. We 
vonden al munten en 

dakpannen (foto), maar denken 
nog veel meer op te kunnen 
graven. Ook uniek is het groot 
‘kampement’ uit de zeventiende 
of achttiende eeuw. Van die 
periode weten we archeologisch 
eigenlijk nog niet zoveel in onze 
regio. Wat we uit de historische 
bronnen wel weten, is dat het 
voor Ninove een turbulente tijd 
moet zijn geweest door een ko-
men en gaan van telkens nieuwe 
militaire troepen.’’

Goed bewaard
Dat de archeologen op amper 
zestig centimeter diepte zoveel 
waardevol materiaal vinden, heeft 
wellicht met de ligging te maken. 
“Het terrein ligt op een van de 
hogere plekken van Ninove’’, 
vertelt de archeologe. “In de 
bronstijd werden daar de tumuli 
of begraafplaatsen geplaatst. Die 
tumuli zullen er ook nog gelegen 
hebben in de tijd van de Ro-
meinen, die er een nederzetting 
net naast maakten. In de latere 
periodes en in de middeleeuwen 

Op Open Monumentendag, op zondag 9 september, kan 

je een duik nemen in de geschiedenis van onze stad. Of-

wel kies je voor de archeologische site aan het toekom-

stige industrieterrein Doorn Noord, ofwel ga je voor de 

kerk van Lebeke, waar je kennismaakt met ‘de mannen 

van het houten geloof’. 

ARCHEOLOGISCHE SITE OP DOORN 
NOORD ZET DEUREN OPEN

waren de terreinen in gebruik als 
landbouwgrond, wat ervoor heeft 
gezorgd dat de restanten van de 
oudere periodes goed bewaard 
zijn gebleven.’’

Vrijwilligers
De opgravingen zullen vermoede-
lijk een jaar duren. Het gevonden 
materiaal gaat naar het depot 
van SOLVA in Erembodegem, 
waar wordt beslist wat er met 
de stukken gebeurt. “Na de 
opgravingen start de verwerking 
eigenlijk pas’’, vertelt Arne. “Wat 
dit project ook heel uniek maakt, 
is de samenwerking met de 
inwoners van Ninove. Zo werken 
we onder meer samen met de 
Heemkring Okegem en met 
geschiedkundigen die voor ons 
opzoekingen doen in het archief. 
Tijdens het vooronderzoek heb-
ben ook verschillende vrijwilligers 

met metaaldetectoren met ons 
meegezocht. Die inbreng helpt 
het project enorm vooruit.’’

Praktisch
> 9 september

> 11 uur, oud stadhuis (Oud-
strijdersplein): aperitiefle-
zing door de archeologen 
van SOLVA over de resulta-
ten van het archeologisch 
vooronderzoek. 

> 14 tot 18 uur: gelegenheid 
tot bezoek van de opgravin-
gen onder begeleiding van 
de archeologen van SOLVA. 
Doorn Noord bevindt zich 
aan de kruising van de 
expresweg Ninove-Aalst met 
de Aalstersesteenweg. Volg 
vanaf het kruispunt ‘Den 
Doorn’ de bewegwijzering 
naar de onthaaltent.

”Het moet 
voor Ninove  

een turbulente 
tijd zijn 

geweest’’

Arne Verbrugge: “We vonden al 
munten en dakpannen, maar denken 

nog veel meer op te kunnen graven.’’
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Erfgoed uit de Lieëbeek 
Heb je thuis interessant materiaal over de geschiedenis of  
‘gebeurtenissen’ van Lebeke? Foto’s uit de oude doos?  
Een affiche van de dorpskermis anno 1950? Een glas uit een 
verdwenen café? Wil je dat materiaal met ons delen? Geef 
dan een seintje aan de dienst cultuur via cultuur@ninove.be 
of 054 31 32 87.

77

Groot dorpsgevoel
“In mijn jeugd was de Lebeke een 
gehucht dat op zichzelf leefde, 
met verschillende beenhouwers 

en kruideniers, een 
school, een postkan-
toor en uiteraard ook 
cafés. Tot de jaren ze-
ventig kende iedereen 
werkelijk iedereen. 
Als kind sta je er niet 
bij stil, maar het was 
achteraf bekeken 
een heel authentiek 

gehucht met een groot dorpsge-
voel, een schril contrast met de 
‘villawijk’ die het nu is geworden’’.

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 91

Neen, Lebeke (Lieëbeek 
in het dialect) is geen 

deelgemeente van Ninove. Het 
is een gehucht dat zich uitstrekt 
over het grondgebied van Outer,
Nederhasselt en 
Denderhoutem. Er 
staan zelfs enkele 
huizen op het grond-
gebied van Ninove. 
“Ik ben van ‘de Leb-
eke’, meer bepaald de 
‘Outerse of bovenste 
Lebeke’. Maar ik zal 
zelden of nooit zeggen dat ik van 
Outer ben’’, vertelt Danny De 
Saedeleer, toerismeconsulent van 
de stad, maar ook Lebekenaar en 
-kenner. 

Praktisch
Ontdek meer over de geschiede-
nis van Lebeke tijdens de ‘Toer 
der Torens’, op Open Monumen-
tendag in de kerk van Lebeke. 
‘Toer der Torens’ is een reizend en 
dynamisch erfgoedproject. We 
presenteren een reeks boeiende 
erfgoedobjecten die in de loop 
der jaren stadsbezit zijn gewor-
den. Die basiscollectie wordt 
aangevuld met een selectie 
religieus erfgoed uit de kerk waar 
de tentoonstelling plaatsvindt.

> zaterdag 8 en zondag  
9 september   

>  Sint-Antonius-van-Padua-
kerk Lebeke (Kerkstraat)

> van 14 tot 17 uur

>  de komende maanden 
houdt ‘Toer der Torens’ nog 
halt in Eichem, Pollare en 
Voorde.      

Houten geloof
“Dat dorpsgevoel zorgde er ook 
voor dat de Lebekenaren aan het 
begin van de twintigste eeuw een 
eigen parochie wilden vormen 
met een eigen kerk. Daarom bun-
delden ze de krachten, schreven 
een brief naar de bisschop (met 
gunstig gevolg) en startten rond 
1910 zelf met de bouw van een 
houten kerk die in 1912 werd in-
gezegend. Er werd grond gekocht, 
de ‘stielemannen’ werkten voor 
de paus (lees: gratis). Er kwamen 
ook allerhande schenkingen”, 
vertelt de Lebekenaar. “Vandaar 
dus ‘de houten pastoor en de 
mannen van het houten geloof’. 
De té kleine houten kerk werd al 
na enkele jaren vergroot en was 
aan het einde van de jaren ’30 
versleten. In 1940 werd de kerk 
door een zware storm verwoest. 
Maar de Lebekenaren hadden 
hun slag thuisgehaald: een eigen 
parochie met een eigen kerk én 
pastoor. Die kerk had trouwens 
wel voor tweedracht gezorgd, 
want er was een antibeweging 
die vond dat Lebeke geen eigen 
kerk nodig had, zij voelden zich 
onlosmakelijk verbonden met 
Denderhoutem. Geen van hen 
heeft ooit een voet binnengezet 
in de houten kerk’’.

TOER DER TORENS

“Als kind sta je 
er niet bij stil,  
maar het was 

achteraf bekeken  
een heel 

authentiek dorp’’

Een maquette van de houten 
kerk, te bezichtigen in de kerk 
van Lebeke.
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Kom met de fiets, en win 
een elektrische fiets!  
Kom jij met de fiets naar het centrum? Je zal 
merken dat je er sneller bent dan je denkt. De 
stad voorziet bovendien twee fietsparkings, 
waar je je fiets veilig kan stallen. De eerste 
ligt op het binnenplein van het stadhuis, de 
tweede aan het plein aan de Twijnster. Van 
daaruit liggen alle activiteiten op wandelaf-
stand. Kom je met de fiets en stal je hem in de 
fietsparkings, dan maak je  trouwens kans op 
een e-bike Porto ter waarde van 1.499 euro, 
geschonken door Veeloo.

Ja, autovrije zondag is dé 
gelegenheid om de fiets te 
(her)ontdekken. En misschien 
besef je wel dat het ook met minder 
auto kan, inclusief onverwachte voordelen? 

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

AUTOVRIJE  
ZONDAG 
Ninove wordt op zondag 16 september van 13 uur tot 18 uur  

één grote autovrije speeltuin voor jong en oud. We maken 

er, samen met jou, opnieuw een tof feest van, met straat-

acts, sportactiviteiten, een rommelmarkt, een tweedehands 

fietsmarkt, interessante infostands over duurzaamheid 

en mobiliteit en een UiTPAS-parcours waar je UiT-punten 

kan sparen. Ook voor kinderen, de weggebruikers van de 

toekomst, staat er weer heel wat op het programma.

0800 62 332
WWW.VEELOO.BE

                                     

KOM ZE TESTRIJDEN
TESTCENTER TE NINOVE
LANGEMUNTSTRAAT 8

Duurzame mobiliteit
Ook Ninove heeft aandacht voor (duurzame) 
mobiliteit. Onze stad nam de voorbije jaren 
verschillende maatregelen om jouw veiligheid, 
en die van de kinderen, te verhogen. Denk 
maar aan de octopuspalen in de schoolomge-
vingen, de fietssuggestiestroken, de fietsklui-
zen aan het station en aan het Ninia Shopping 
Center … Daarnaast werden ook heel wat 
straten verkeersveiliger gemaakt en wordt in 
het najaar het nieuwe snelheidsplan ingevoerd 
(met 3 zones: 30, 50 en 70 km/u).

Praktisch
Alle activiteiten vinden plaats tussen 13 uur 
en 18 uur. De meeste straten en pleinen in 
Ninove centrum zullen vanaf 11 uur parkeer-
vrij, en tussen 12 uur en 19 uur verkeersvrij 
zijn. Alle praktische info + plannetje lees je in 
het krantje over Autovrije Zondag dat begin 
september in je brievenbus valt. Geen krantje 
gekregen? Pik er eentje op bij de stadsdiensten, 
of check www.ninove.be.       

REUZEN 
ZOEKEN 
JONG BLOED
Autovrije Zondag wordt niet alleen 

een feestdag voor de wandelaar en 

fietser, maar ook voor de Ninoofse 

reuzen. Die dag ondertekenen de 

reuzenverenigingen van Aalst, Lede 

en Ninove in de Hospitaalkapel 

(Burchtstraat) het erfgoedzorgplan 

van Reuzen in Vlaanderen vzw. Onze 

stadsiconen worden zo toegevoegd 

aan de lijst van ‘erkende reuzen’. En 

dat moet gevierd worden, dus trek-

ken de reuzen van Aalst en Ninove 

in de namiddag de stad rond. Wist je 

trouwens dat de Ninoofse reuzen op 

zoek zijn naar dragers?

REUZEN IN 
DENDERLAND
De stad Ninove, de VVV-Ninove vzw en 
Erfgoedcel Denderland zetten op zondag 16 
september de reuzen uit de regio en bijho-
rende tradities in de kijker. In de voormiddag 
(10 uur) wordt er verzameld in de Hospi-
taalkapel voor een lezing over de reuzencul-
tuur en worden de reuzen uit Denderland 
en hun verhalen voorgesteld aan het 
publiek. De aanwezige reuzenverenigingen 
ondertekenen er het erfgoedzorgplan van 
Reuzen in Vlaanderen vzw, waarmee de Ni-
noofse reuzen meteen worden toegevoegd 
aan de lijst van erkende reuzen. 
In de namiddag, vanaf 14 uur, trekken de 
reuzen van Ninove en Aalst met de nodige 
toeters en bellen al dansend door de auto-
vrije centrumstraten. 

De lezing is gratis, maar vooraf inschrijven is 
verplicht via www.erfgoedceldenderland.be 
(huidige projecten / reuzen in Denderland).
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“De reus die ik het liefste draag, is 
Bockstael. Hij heeft armen die los 

aan de mand hangen, zodat je ze boven de 
toeschouwers kan laten zweven bij het dan-
sen.” Aan het woord is Christophe Standaert. 
Hij groeide op tussen de reuzen, en dat mag je 
letterlijk nemen. Het is dankzij z’n vader Gino 
dat de reuzen vandaag onder één dak staan. 
“Toen ik een jaar of vijf was, en m’n vader alles 
in het werk zette om de reuzen samen te krijgen, 
stonden de hoofden een tijdje op m’n kamer. Als 
klein manneke is dat natuurlijk fantastisch.’’

Buigen
Christophe is dus niet alleen liefhebber, hij is 
ook een van de twaalf dragers: “Ik beschouw 
het toch wel als een eer om de reuzen te
mogen dragen. Het blijft iets bij-
zonders. En de blikken van de 
toeschouwers als je de reus wat 
voorover laat buigen, boven hen 
… fantastisch! We zouden ze wat 
meer naar buiten moeten kunnen 
brengen, maar we hebben meer 
dragers nodig. We zijn nu met 
twaalf dragers voor vijf reuzen en als
Doeken en Doeka hersteld zijn, hebben we er 
zeven. Maar het parcours van carnaval stap 
je niet uit onder je eentje (lacht), daarvoor 
wegen ze te veel. We moeten kunnen wisselen 
en dus zijn we op zoek naar jong bloed.’’

Kopiëren
“Mocht ik een onbeperkt budget krijgen, dan 
liet ik de reuzen kopiëren, zodat de echte te 
bezichtigen blijven in de Hospitaalkapel, maar 

we de lichtere kopieën kunnen gebruiken bij 
optochten. Je bent tenslotte op weg met erf-
goed dat heel kostbaar is. De oudste reuzen zijn 
bijna honderd jaar oud. En elke reus heeft zijn 
verhaal en is dus van onschatbare waarde, ook 
de jongere. Zo werd het hoofd van Bockstael 
getekend én gemaakt door Rufijn De Decker, die 
trouwens ook liedjes schreef over de reuzen.’’

Kinderen
“Een andere grote wens van me is dat we een 
fanfare kunnen vinden die ons wil begeleiden 
met onder meer de muziek van Rufijn. Dat 
zou het nog unieker maken. En het zou posi-
tief zijn voor de bekendheid van onze reuzen. 
Want het is toch jammer dat heel wat van 
onze kinderen de namen van de reuzen niet 

meer kennen?’’ En de traditie en 
het doorgeven van de geschie-
denis, daar draait het tenslotte 
allemaal om: “Neen, we zijn geen 
Ath waar ze al honderden jaren 
een reuzencultuur hebben en 
iedereen de liedjes woord voor 
woord kan meezingen. Maar de 
reuzen zijn toch ambassadeurs van 

onze stad waar we trots op mogen zijn. Ze vertel-
len bovendien wat over ons verleden en kunnen 
dat nog generaties doen.’’

> Wil je graag meer weten over de Ninoofse 
reuzen? Op www.ninove.be/de-ninoofse-
reuzen leer je ze beter kennen. Als je 
drager wil worden, kan je contact opne-
men met Christophe Standaert op  
0496 99 25 74.     

REUZEN IN 
DENDERLAND

WANDELZOEKTOCHT 
DOOR NINOVE EN 
OPENDEUR IN HET 
TOERISTISCH 
BEZOEKERSCENTRUM

Nog tot en met zondag 16 september kan je 
deelnemen aan de niet te onderschatten maar 
heel leuke wandelzoektocht die je kriskras 
door de stad brengt. Het parcours is doorspekt 
met ‘kasjkes’, die kleine smalle weggetjes die je 
her en der in Ninove vindt. Als je alle ludieke 
en andere vragen correct oplost en ook nog 
eens het antwoord op de schiftingsvragen kan 
inschatten, maak je kans op een mooie prijs. 
Op zondag 16 september (Autovrije Zondag) 
kan elke deelnemer van de zoektocht een 
Witkap komen drinken op de einddag van de 
wandelzoektocht tijdens de opendeurdag  
(13 -18 uur) in de Hospitaalkapel. 

> Zoektochtformulieren (7  euro per for-
mulier, inclusief 2 drankbonnetjes) haal 
je in de Hospitaalkapel, Burchtstraat 44.      

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

OORLOGSWANDELING  
‘WANDELEN IN 
DE VOETSPOREN VAN 
DE GROOTE OORLOG’

Erfgoedraad Ninove en VVV Ninove wandelen 
voor de derde keer ‘in de voetsporen van de 
Groote Oorlog’ op zondag 30 september. 
Afspraak om 14 uur aan de voormalige Sint-
Theresiakerk (Edingsesteenweg). Een folder 
met de wandelroute is gratis te verkrijgen bij 
de dienst cultuur in het oud stadhuis (Oud-
strijdersplein). 

“De blikken van 
de toeschouwers  
als je de reus wat 

voorover laat 
buigen … 

fantastisch!”

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

Christophe Standaert: “De reuzen zijn ambassadeurs van 
onze stad waar we trots op mogen zijn.’’
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Het brandt! Je rent naar de telefoon om de hulpdien-

sten te bellen. Elke minuut lijkt een uur te duren. Na een 

kwartier hoor je de sirenes. Je loopt naar buiten en ziet 

de brandweer … van Aalst aankomen. Onlogisch, denk je? 

Niet helemaal. Kapitein postoverste Tom Van Esbroeck, 

adjudant Johan Van Santen en sergeant Steven De Brae-

ckenier vertellen waarom.

Hoe kan het efficiënter 
zijn om de brandweer van 
Aalst naar Ninove te laten 
komen?

Tom: “Samen met onder meer 
Aalst en Geraardsbergen vormen 
we de Hulpverleningszone Zuid-
Oost. Door samen te werken, zijn 
we veel efficiënter dan vroeger. 
Als je vandaag naar de noodcen-
trale belt, wordt in de alarme-
ringsterminal meteen gekeken 
welke wagens beschikbaar zijn 
in de verschillende steden en 
gemeenten van de zone.’’

Johan: “Stel dat er een grote 
brand is in Okegem. Dan werden 
vroeger alle beschikbare vrijwil-
ligers van Ninove opgeroepen. 
In de kazerne verdeelden we de 
mannen over de wagens. Het ge-
beurde soms dat we voldoende 
vrijwilligers hadden voor twee 
pompwagens, maar dat er een 
chauffeur te weinig was. Dat was 
heel frustrerend.’’

Tom: “Vandaag ziet de centrale in 
de alarmeringsterminal continu 
wie beschikbaar is en welke 
wagens gevuld kunnen worden. 
Aan elke vrijwilliger is een profiel 
gekoppeld, waardoor de alarme-
ringsterminal weet of je bijvoor-
beeld met een pompwagen mag 
rijden. Voor zo een vrachtwagen 
heb je, naast een bevelvoerder,  
vier man en een chauffeur nodig. 
Is er in Ninove even geen chauf-
feur beschikbaar, dan worden de 

andere mannen virtueel op een 
kleinere wagen gezet.’’

Johan: “In het voorbeeld van 
Okegem zou de centrale dan één 
vrachtwagen uit Ninove en één 
uit Denderleeuw kunnen sturen. 
Een ander voordeel van de samen-
werking, is dat de 
brandweerpost Aalst 
beroepsbrandweerlui 
in dienst heeft, die 
ook naar Ninove 
kunnen komen als wij 
even een tekort heb-
ben aan vrijwilligers. 
En ‘beroeps’ moeten 
uiteraard niet naar de kazerne rij-
den, die zijn meteen beschikbaar.’’

Hoeveel vrijwilligers zijn 
er gemiddeld beschikbaar 
in Ninove?

Johan: “Heel wat van onze 
mensen werkt natuurlijk overdag 
en kunnen we enkel ’s avonds op-
roepen. Iedereen geeft vooraf z’n 
beschikbaarheid door, maar via 
een app kan je je op elk moment 
afmelden of beschikbaar stellen, 
wat dan meteen in de alarme-
ringsterminal wordt verwerkt.’’

Steven: “In totaal hebben we 3 

2.000 oproepen per 
jaar: de ambulance
In de kazerne van Ninove staan 
ook continu ambulanciers 
klaar voor een oproep. “We 
kunnen overdag altijd met 
twee wagens de baan op. ’s 
Nachts hebben we één wagen 
paraat’’, zegt brandweerman 
én ambulancier Steven De 
Braeckenier. “Logisch ook, als je 
weet dat we per jaar zo’n 2.000 
oproepen krijgen, wat overeen-
komt met een zestal per dag.’’

DE BRANDWEER  
VAN NINOVE VERTELT

Wist je dat de 
brandweer van 
Ninove …
… in 2017 een 800-tal  
interventies deed?

… 13 wagens heeft?

… bijna uitsluitend op  
belangeloze inzet draait?

“Met een 60-tal 
vrijwilligers  

beschermen we 
38.000 inwoners  

tegen brand”

beroepsbrandweermannen en 57 
vrijwilligers. En alle ‘beroeps’ zijn 
na hun ‘uren’ ook nog vrijwilliger. 
Met 60 mensen beschermen we 
dus 38.000 inwoners tegen brand. 
We zoeken nog 11 collega’s, maar 
het is niet makkelijk om mensen 
te werven. Vandaag word je niet 

zomaar meer brand-
weerman. De eisen 
liggen veel hoger.’’

Tom: “Ik vind 
eigenlijk dat het 
woord vrijwilliger de 
lading niet dekt. We 
worden betaald bij 

een opdracht, én vrijwilligers en 
‘beroeps’ moeten dezelfde kennis 
en competenties hebben. Voor 
je bij ons kan beginnen, moet je 
een aantal basisattesten halen 
en dan pas start je opleiding 
van 2,5 jaar. Daarbovenop moet 
iedereen jaarlijks 48 uur opleiding 
en training volgen. We vragen ook 
dat je minimaal zes uur per dag 
beschikbaar bent. Niet vanzelf-
sprekend als je na een zware 
werkdag thuiskomt en eens wil 
uitrusten bij vrouw en kinderen. 
Een aantal vrijwilligers neemt 
bovendien ook nog andere taken 

op zich. Zo coördineert Johan 
de vorming voor ons team en is 
Steven verantwoordelijk voor de 
ambulancedienst.’’

Steven: “Idealisme is dat zeker? 
Als er bijvoorbeeld een wieler-
wedstrijd is in het centrum, dan 
raken de vrijwilligers niet aan de 
kazerne. We zorgen er dan voor 
dat de beschikbare mannen de 
hele namiddag in de kazerne zijn, 
zodat we snel kunnen uitrukken. 
Maar die mensen zouden in hun 
vrije tijd ook andere dingen kun-
nen doen, natuurlijk.’’

Johan: “Brandweerman zijn, is 
een roeping. Ik sta ermee op en 
ga ermee slapen. Als ik douche, 
ligt m’n beeper op de kast. Rijd 
ik m’n gras af, dan hang ik ‘m bo-
venaan m’n T-shirt. Pas als ik eens 
twee weken op vakantie ga, besef 
ik hoe de brandweer m’n leven 
bepaalt (lacht). Maar zodra ik 
terug de kazerne binnenwandel, 
ben ik opnieuw vertrokken.’’

Wil je meer weten? 
De brandweer zet de deuren 
open op Autovrije Zondag 
(16 september).       
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Je bent al jaren één van de  
drijvende krachten achter het  
project. Waarom wil je zo graag 
volkstuintjes in de stad?

“Ik heb zelf nooit een volkstuintje nodig ge-
had, want ik had tot voor kort best een grote 
tuin (lacht). Maar ik was jarenlang voorzitter 
van de Ninoofse afdeling van de Vlaamse 
tuiniersvereniging ‘Tuinhier’, die vroeger ‘De 
Volkstuinen’ heette. Telkens we op een beurs 
of op een markt stonden met onze vereniging, 
kwamen mensen bij ons langs met de vraag 
waar de volkstuintjes in Ninove lagen en hoe 
ze er eentje konden aanvragen. Willy en ik zijn 
op een dag met het idee van de volkstuintjes 
naar het stadhuis gestapt, en zo is de bal aan 
het rollen gegaan.’’

Hadden jullie meteen jullie oog laten 
vallen op dit stuk grond, tussen de 
Brusselstraat en KVK Ninove?

“De tuintjes zouden oorspronkelijk komen aan 
de Langemuren, niet zo ver van de Albertlaan, 
maar dat plan werd afgekeurd door steden-
bouw. Zo is het plan voor de volkstuinen op 
de lange baan terechtgekomen. Maar de stad 
heeft woord gehouden en is op zoek gegaan 
naar een nieuw perceel, wat niet vanzelf-
sprekend is, want je hebt natuurlijk wel een 

aanzienlijke oppervlakte nodig. Het heeft 
jaren geduurd, maar eind dit jaar zijn ze er, de 
langverwachte volkstuintjes.’’

Hoeveel percelen zullen  
er zijn?

“De volkstuinen bestaan uit ze-
ven grote zones, die worden on-
derverdeeld in tuintjes. De groot-
te van elk tuintje wordt bepaald 
in overleg tussen de tuinier en de 
vzw die de tuintjes zal beheren. 
Hoeveel tuintjes er komen, zal dus wat afhan-
gen van de grootte ervan. Ook verenigingen 

kunnen zich bijvoorbeeld kandidaat stellen, en 
die willen dan misschien een grotere opper-
vlakte. Elke zone heeft een centraal tuinhuis, 

waar iedereen z’n materiaal 
in lockers kan opbergen. En 
er komt ook nog een groot 
gemeenschappelijk clubhuis, 
waar een glas kan gedronken 
worden en informatiesessies 
of workshops gegeven zullen 
worden door verenigingen, zoals 
‘Tuinhier’.’’

Je woont sinds kort in het centrum. 
Ben je zelf kandidaat voor een 
tuintje?

“Neen. Tuinieren was m’n passie, maar ik ben 
jammer genoeg moeten stoppen door m’n 
gezondheid. Ik zat bijna altijd in de tuin: we 
hadden een vijver, fruit, groenten en meer dan 
honderd soorten bloemen. Ik was voorzit-
ter van de tuinvereniging, heb twee boeken 
geschreven over tuinieren… Maar het gaat 
niet meer. We zijn daarom verhuisd naar 
een appartement. Maar gelukkig zijn er nu 
de volkstuinen, waar ik af en toe door kan 
wandelen. En de idee dat ik mee aan de basis 
ervan lig, geeft toch een speciaal gevoel.’’      

ANDRÉ VAN ASSCHE  
VERWELKOMT 
DE VOLKSTUINTJES
Heb je groene vingers, maar geen tuin? Dan zal ‘Het Graafland’ je 

bijzonder gelukkig maken. Stel je kandidaat voor een volkstuintje en 

misschien word je wel één van de vijftig tuiniers die volgend jaar kan 

genieten van zelfgekweekte groenten en fruit. Ook bijzonder gelukkig 

is André Van Assche. Samen met Willy D’Hondt ijvert hij sinds 

de jaren ’90 voor volkstuintjes in Ninove. En nu is het zover.

De volkstuinen in enkele punten:
> Hoe inschrijven? Op zondag 23 september om 14 uur organiseert de stad een openwer-

vendag. Je kan je daar ook meteen kandidaat stellen voor een volkstuintje.

> Hoeveel volkstuintjes? Dat hangt af van de grootte van de tuintjes (wordt in overleg bepaald), 
maar vermoedelijk een vijftigtal.

> Wie kan een volkstuintje huren? Iedereen kan zich kandidaat stellen, maar de selectie wordt 
gemaakt op basis van je huidige tuin. Woon je op een appartement, dan krijg je voorrang op 
mensen die al een tuin hebben.

> Wat kost het? 1 euro per jaar per vierkante meter.

> Waar komt de naam Graafland vandaan? De volkstuinen liggen op de vroegere grens tussen 
het Graafschap Vlaanderen en het Hertogdom Brabant. ‘Graafland’ verwijst dus niet enkel 
naar ‘graven’, maar ook naar deze oude grens.

Meer info
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be 
054 31 32 67

“We zijn met het 
idee naar het 

stadhuis gestapt, 
en zo is de bal aan 
het rollen gegaan’’
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Sinds de zomer van 2016 presenteer-
den de Ninoofse stadsfotografen Sara 

Lamens, Els Huart, Liesbeth Renneboog en 
Niels Hemmeryckx een cyclus van fotopro-
jecten ‘Wijk in de kijker’. De vier waagden zich 
om de beurt aan een fotografische impressie 
van een wijk die ze zelf hadden gekozen: ‘De 
Blokken’ (Ninove), de omgeving ‘Hoen-
dersveld-Kruis-Tenberg’ (Meerbeke), ‘Den 
Broodhoek’ (Aspelare), Pamelstraat-Nederwijk 
(Ninove), ‘De Wegom’ (Denderwindeke), 
‘Shopping Ninove’ (Ninove), Nonnenborre 
(Appelterre-Eichem) en Ninove-Noord (Nin-
ove). Telkens werd een reeks foto’s op banner 
gemaakt, die in de wijk zelf werden geplaatst. 
Ter afronding presenteren we alle banners 
(ongeveer 80) samen in één tentoonstelling 
‘De wijken XL’. 

Banner kopen
In de loop van het project kreeg de stad af 
en toe de vraag of de banners ook konden 
aangekocht worden, in eerste instantie door 
mensen die op de foto’s geportretteerd 
werden of wiens huis of omgeving op de foto’s 
getoond werd. Dat kan nu: de gepresenteerde 
foto’s op banner worden verkocht aan 20 euro 
per stuk. Na afloop van ‘De wijken XL’ gaat de 
afdeling Mode & Creatie van de school IKORN 
met de overblijvende banners aan de slag. De 
leerlingen zullen tijdens het schooljaar 2018-
2019 producten als plantenzakjes, fietszakken 
en totebags ontwikkelen in het kader van het 
schooljaarthema ‘de natuur’. 

Praktisch
> fototentoonstelling ‘De wijken XL’
> stadspark Ninove
> van vrijdag 31 augustus tot en met  

zondag 30 september 2018.       

STADSFOTOGRAFEN GAAN XL  
IN HET STADSPARK

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91

Meer info
dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 91

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

‘TREZEKESKERK’ IS BUURTHUIS 
VANAF 1 SEPTEMBER
De gemeenteraad keurde een nieuw 

huishoudelijk reglement en een 

nieuw retributiereglement voor het 

gebruik van de buurthuizen goed. 

Vanaf 1 september krijgen enkele 
stadslokalen en -gebouwen een 

nieuw statuut van buurthuis. Eén buurthuis 
sluit de deuren. Voor enkele activiteiten geldt 
een ander tarief. En onder bepaalde voor-
waarden mag in sommige buurthuizen een 
familiefeest. 
 
Vanaf 1 september is het buurthuis van Pollare 
niet langer beschikbaar voor de verenigin-
gen. Daarmee is Pollare, samen met Neigem, 
de enige deelgemeente waar de stad geen 
vergaderaccommodatie ter beschikking kan 
stellen. In beide deelgemeenten biedt de 
parochiezaal  evenwel soelaas. Daarnaast wor-
den enkele lokalen en gebouwen aan de lijst 
van buurthuizen toegevoegd. In Appelterre-
Eichem kan vanaf nu de nieuwe sportzaal van 
de gemeenteschool voor sportieve activiteiten 

(buiten de schooluren) worden gehuurd. 
Meest in het oog springt de voormalige Sint-
Theresiakerk, op de hoek van de Edingse- en 
de Brusselsesteenweg in Ninove, die voortaan 
als buurthuis ‘Berdam’ ter beschikking van het 
verenigingsleven staat. Voor familiefeesten, zo-
als babyborrels en rouwmaaltijden, kunnen de 
buurthuizen van Aspelare, Lieferinge, Okegem 
en Outer worden gehuurd, op voorwaarde dat 
er geen elektronisch versterkte muziek wordt 
gebruikt. Een laatste nieuwigheid: de verhuur 
van  
De Linde in Meerbeke, aanvankelijk opgezet 
als een trefcentrum dat bij cc De Plomblom 
hoort, wordt vanaf nu geregeld via de dienst 
cultuur.

> Je leest de nieuwe reglementen  
op www.ninove.be.      

De prijs ‘onroerend erfgoed’ be-
loont mensen en verenigingen die 

onroerend erfgoed de voorbije jaren op een 
positieve manier in de kijker gezet hebben. 
Een gerestaureerde gevel of gerenoveerde 
woonkamer? De creatie en plaatsing van een 
monument van een lokale held? De aanleg van 
een archeologische site? Het zijn stuk voor stuk 
voorbeelden die in aanmerking komen voor 
de nieuwe prijs. 

Om de twee jaar maken twee projecten kans 
op een bekroning met een gulle geldsom: 2.000 
euro voor de winnaar en 1.000 euro voor de 
laureaat. Om deel te kunnen nemen, moet het 
project in handen zijn van een privépersoon 
of -vereniging en gevestigd zijn in Ninove. Alle 
projecten die sinds 1 oktober 2013 gerealiseerd 
zijn, komen in aanmerking. 

Een jury van vijf experten bepaalt de winnaar 
en de laureaat aan de hand van vier criteria: in 
hoeverre is het werk inspirerend voor andere 
toekomstige plannen? In welke mate is het 
vernieuwend? Is het project maatschappelijk 
relevant? Tot op welke hoogte kwam het tot 
stand door samenwerking van de eigenaars, 
beheerders, omwonenden, …? 

Kandidaturen voor de eerste editie moeten 
vóór 1 oktober 2018 ingediend worden. Het 
volledige reglement en inschrijvingsformulier 
vind je op www.ninove.be of kan je verkrijgen 
bij de dienst cultuur in het oud stadhuis  
(Oudstrijdersplein 6).      

NINOOFSE  
ERFGOEDRAAD 
‘PRIJST’  
ONROEREND 
ERFGOED
De erfgoedraad van Ninove lanceer-

de een nieuw initiatief om onroerend 

erfgoed in de kijker te zetten: de 

raad reikt voortaan tweejaarlijks een 

prijs ‘onroerend erfgoed’ uit.
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SYNART
OPSTAND

Twee Italiaanse opera-intermezzi

LA SERVA PADRONA – G.B. Pergolesi

L’ARTIGIANO GENTILUOMO – J.A. Hasse

Serpina en Larinda (Liza Dedapper) zijn twee vrouwen die van aanpakken 

weten: hoewel ze straatarm zijn en tot de laagste sociale klasse behoren, 

leggen ze zich niet neer bij hun lot. Met veel jeugdige inventiviteit slagen 

ze er in om rijke heren als Uberto en Vanesio (Erwin Muller) vlot om hun 

vingers te winden. Zo ondergraven ze bestaande machtsverhoudingen, 

rebelleren ze tegen het kapitalistische patriarchaat en zetten ze de wereld 

op hun kop. Een verkleedactie? Een geënsceneerde zelfmoordpoging? 

Een scherm- en dansduel? Serpina en Larinda schrikken voor niets terug.

Pergolesi’s La serva padrona (de bazige dienstmeid) en Hasse’s 

L’artigiano gentiluomo (de handwerker als edelman, geïnspireerd op 

Molières Le bourgeois gentilhomme) zijn twee barokke opera-intermezzi 

die met jonge zangers en instrumentalisten in een regie van Mien 
Bogaert worden opgevoerd. Deze muzikale komedies, uitgevoerd met 

historische instrumenten, worden in het Italiaans gezongen en in het 

Nederlands boventiteld.   

Muzikale leiding en klavecimbel: Linde Demuynck
Regie en scenografie: Mien Bogaert
Kostuums: Nathalie Aerts
Serpina en Larinda: Liza Dedapper
Uberto en Vanesio: Erwin Muller
Vespone: Roan Windels
Instrumentalisten: Adèle Piraprez (eerste viool), Theo Carpentier 

(tweede viool), Valerio Latartare (altviool) en Goor Ubaghs (cello)

Een SYNART-productie met de steun van de Vlaamse Overheid en CERA

DO 13.09
20.00 uur  ·  CC De Plombom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 7,00

SIOEN
SIOEN PLAYS GRACELAND

In 1986 trok Paul Simon naar Zuid-Afrika, voor de opnames van het 

album Graceland. Meer dan 20 jaar later ging ook Sioen naar het land 

van Nelson Mandela en gospel voor de opnames van Calling Up Soweto. 

Sioen, in de voetsporen van Paul Simon...

Het album Graceland herbergt enkele grote hits die iedereen kent: You 

Can Call Me All, Diamonds On The Soles Of Her Shoes, Under African 

Skies,… maar Sioen leerde het volledige album pas echt goed kennen 

toen hij zelf naar Zuid-Afrika trok. Op vraag van Oxfam ging hij in 2007 

voor One Day For Another World (Gentse Feesten) een eerste keer naar 

Soweto, de bekendste township van Johannesburg. De interactie met 

plaatselijke muzikanten werkte zo aanstekelijk dat Sioen besliste om er 

een volledig nieuw album op te nemen, toevallig in dezelfde studio waar 

Graceland werd ingeblikt. 

Paul Simon verbaasde vriend en vijand met een unieke sound: 

moeiteloos combineerde hij zijn muzikale voetafdruk met deze van 

verschillende Zuid-Afrikaanse topmuzikanten, die hij ter plaatse leerde 

kennen. Graceland werd ook een controversiële plaat: midden jaren 

tachtig tierde de apartheid in Zuid-Afrika nog welig. Zowel voor- als 

tegenstanders van het apartheidsregime drukten hun ongenoegen 

over Graceland uit. Met deze plaat bleek Paul Simon Zuid-Afrika echter 

eindelijk een gezicht en een stem te geven in het buitenland en kregen 

Zuid-Afrikaanse artiesten de kans om internationaal op de kaart te staan. 

Voor de gelegenheid inviteert Sioen opnieuw de Zuid-Afrikaanse 
backing vocals uit Soweto, N’Faly Kouyaté uit Guinea (Afro Celt 
Sound System) en Rony Verbiest op accordeon en saxofoon.

Frederik Sioen: stem & gitaar

Tom Goethals: gitaar

Jan Roelkens: toetsen

PJ Seaux: basgitaar

Pieter De Wilde: drums

Stella Khumalo: backing vocals

Duduzile Majola: backing vocals

Vuyo Tshuma: backing vocals

Vus’umuzi Nhlapo: backing vocals

N’Faly Kouyaté: African percussion

Rony Verbiest: accordeon, saxofoon, klarinet & mondharmonica

WO 19.09
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 18,00

REDUCTIE: € 17,00

VP: € 9,00

PROGRAMMA
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MEIN BLIND DATE 
MIT DEM LEBEN
DUITSLAND – TRAGIKOMEDIE – 
2017 – 111 MINUTEN

In de feelgoodfilm Mein Blind Date mit 

dem Leben is een jongeman niet van 

plan om met minder volle teugen van het 

leven te genieten, ondanks dat hij bijna 

niets meer ziet.

Saliya (Kostja Ullmann) staat op het 

punt zijn studie af te ronden en hoeft 

alleen nog maar stage te lopen als 

het noodlot toeslaat: hij wordt opeens 

bijna blind. Desondanks slaagt hij erin 

een stageplek te bemachtigen in een 

luxehotel in München - zonder dat iemand 

zijn visuele beperking doorheeft. Alleen 

zijn collega Max (Jacob Matschenz) 

heeft hem door, maar besluit hem te 

helpen. Buiten werktijd oefenen ze 

eindeloos tot Saliya blind zijn werk kan 

doen. Maar dat je niet alles kunt trainen 

blijkt als hij valt voor Laura (Anna Maria 
Mühe) en in allerlei onvoorspelbare 

situaties verzeild raakt. Hoe lang kan hij 

volhouden dat er niets aan de hand is?

Regisseur: Marc Rothemund
Acteurs: Kostja Ullmann, Jacob 
Matschenz, Herbert Forthuber e.a. 

DI 25.09
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00

CASIER & DIES
MOES (1,5 – 5 JAAR)

Een fijne voorstelling die ontroert in zijn 

eenvoud en verrast met zijn finesses. 

Op de vloer een appelboom en 3 

kastjes. De kastjes herbergen levendig 

keukengerei en gekke machines. Zij 

spelen het verhaal van appels tot Moes.

Moes is een poëtische voorstelling vol 

fantasie voor 1,5 tot 5 jarigen. De grote 

bewegingen en de verrassende geluiden 

spreken de kleintjes aan. Terwijl het 

verhaal de oudere kinderen meevoert.

Een fijne voorstelling die ontroert in zijn 

eenvoud en verrast met zijn finesses.

Waarschuwing: na het zien van Moes kan 

het zijn dat uw keukengerei thuis tot 

leven komt…

Na de voorstelling kunnen de kinderen 

spelen in de MOESspeeltuin, een reeks 

fijne installaties waarin de kinderen 

zelf aan de slag kunnen met appeltjes, 

vrachtwagens en potjes.

WO 26.09
14.30 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 10,00

REDUCTIE: € 9,00

-12 jaar: € 5,00

VP: € 9,00

GEZINSBOND: € 8,00 / € 4,00

In het West-Vlaams!

THEATERMAKERY 
HET EENZAME WESTEN
SLACHTINGE

Wanneer de elfjarige Ferdinand leeftijds-genootje 

Bruno met een stok twee tanden uit de mond 

slaat én daarbij geen berouw toont, moeten de 

volwassenen praten. Dat vinden de ouders van 

het slachtoffer. Dus komen de twee koppels 

samen om op een beschaafde manier te zoeken 

naar oplossingen. Een formaliteit. Ze zijn immers 

ruimdenkende, fatsoenlijke mensen. Politiek correct 

ook. En verstandig.

De glazen worden voller en weer leger en de 

gezelligheid slaat gauw om. Wanneer de situatie 

volledig escaleert, lijkt beschaving ver te zoeken en 

wordt de menselijkheid wel erg stevig gerelativeerd.

God van de Slachting van Yasmina Reza is een 

komedie waarin kleine, menselijke drama’s uitlopen 

in hilarische, bitterzoete taferelen. 

Slachtinge is een rauwe peeling van de zogenaamde 

menselijke civilisatie. De voorstelling baadt in een 

toenemende unheimliche sfeer waarin grillige 

personages zichzelf en hun mede/tegenstanders 

met puntige dialogen langzaam maar zeker de 

grond in boren. De verschillende lagen die daarbij 

aangeboord worden, laten het stuk voortdurend 

kantelen. Tegenstanders worden medestanders, 

kromme redeneringen monden uit in valse logica, 

verkeerde argumenten worden aangehaald om een 

gelijk te halen tot uiteindelijk de maskers afvallen 

en de laatste schil zichtbaar wordt: de eenzame 

en kleinzerige mens die de schijn probeert hoog te 

houden. 

Spel: Maaike Cafmeyer, Lien De Graeve, 
Mathias Sercu en Tom Ternest 
Naar Dieu du Carnage van Yasmina Reza  

Regie: Yahya terryn
Dramaturgie: Annelies Vancraeynest
Scenografie: Giovanni Vanhoenacker
Productie, licht en geluid: Bram Vandeghinste
Kostuums: Anne Demeere 
Coproductie: De Spil Roeselare

VR 28.09
20.00 uur · CC De Plomblom

Inleiding om 19u15 in vergaderlokaal

1e verdieping

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
 Maandag tot donderdag: 

9.00 -  12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

 Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur

 Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf 

geopend.

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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Twaalf wandellussen langs de mooiste plekken van 

onze stad, goed voor 100 kilometer natuurpracht. Maak 

kennis met de ‘trage wegen’-wandelingen, die één voor 

één worden geopend met een feestje. Dat onze stad 

binnenkort kan uitpakken met een natuurwandeling in 

elke deelgemeente en het centrum, heeft ze te danken 

aan de hulp van tientallen vrijwilligers. Wij gingen langs 

bij twee ‘bed and breakfast’-koppels die hun schouders 

zetten onder het project.

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

Sabrina en Hans 
(manège en B&B 
Molenzicht),  
trage wegen  
Denderwindeke 

Waarom vind je de ‘trage 
wegen’-wandellussen zo 
belangrijk?

“Ik sta voor 300% achter de 
wandellussen. Ik hoop echt dat 
de mensen via de wandelingen 
hun eigen streek opnieuw beter 
leren kennen. Ik heb niet veel vrije 
tijd, maar als ik de gelegenheid 
zie, ga ik wandelen. Je kan niet 
geloven hoe mooi groot Ninove 
is. Soms kom je op plaatsen waar 
je denkt in de Ardennen te zitten. 
Maar ook voor de horeca vind 
ik de lussen heel positief. Als je 
gaat wandelen, krijg je al ‘ns dorst 
(lacht).’’

Hoe zijn jullie bij het  
project betrokken geraakt?

“Op oude wandelkaarten zag ik 
een pad dat achter onze boerde-
rij loopt. Ik heb toen aan de stad 
gevraagd of het mogelijk zou zijn 
om dat opnieuw toegankelijk te 
maken, en zo ben ik in contact 
gekomen met het project.’’

Gaan jullie de wandelingen 
ook rijden met de  
paarden?

“Als ze toegankelijk zijn voor 
paarden, doen we het zeker. Voor 
de dieren zijn ze natuurlijk ideaal, 
wandelwegen zonder wagens. En 
je hebt vaak ook verschillende 
afstanden binnen de lussen. Zo 

kan je kiezen voor pakweg drie 
of acht kilometer. Er komt hier 
al een paardenroute voorbij, de 
‘Orange Ruiter- en Menroute’, 
maar die is dertig kilometer, en 
dat is voor sommige ruiters toch 
wat te ver. We kijken er dus zeker 
naar uit.’’

Ann en Guy (B&B 
Paellepelhoeve), 
trage wegen  
Nederhasselt

Waarom vind je de ‘trage 
wegen’-wandellussen zo 
belangrijk?

“Als je aankomt in een B&B wil 
je toch een wandeling kunnen 
maken in de buurt? Of je nu naar 
de kust, de Ardennen of Limburg 
gaat: overal vind je uitgestippelde 
wandelroutes, maar wij konden 
in de buurt enkel het Galgenveld 
aanraden in Outer. De wandellus 
van Nederhasselt zal achter onze 
tuin lopen, dus voor ons is dit 
perfect.’’

Hoe zijn jullie bij het  
project betrokken  
geraakt?

“We hebben ons aangesloten 
bij de 'trage wegen'-groep van 
Nederhasselt. Met een twaalftal 
mensen bewandelden we alle 
wegjes die stonden beschreven 
op oude kaarten. Van elk baantje 
namen we een foto, zodat de 
wegen geïnventariseerd konden 
worden. Dat was dus best een 
intensieve klus. En heel wat van 

de wegjes waren door de jaren 
heen ingenomen door boeren. 
Ergens kan ik dat wel begrijpen. 
Vandaag wordt er opnieuw meer 
gewandeld, maar twintig jaar 
terug was dat toch minder het 
geval. En als je als boer niemand 
meer ziet voorbijkomen en enkel 
het onkruid ziet groeien … Maar 

het is heel tof dat ze nu weer 
in ere worden hersteld. Op het 
baantje hierachter kan je sinds 
kort opnieuw wandelen, en je ziet 
toch vaak mensen passeren. Een 
aantal van hen vertelde ons na-
dien heel enthousiast hoe mooi 
het wel was.’’

MAAK KENNIS MET  
DE TRAGE WEGEN 

Sabrina en Hans: “Voor onze paarden zijn 
de trage wegen natuurlijk ideaal.’’

WIST JE DAT …
> … de wandellussen van Appelterre-Eichem, Outer en Voorde 

intussen zijn geopend? De volgende lus wordt op zondag 9 sep-
tember ‘ingewandeld’ in Denderwindeke. Op Autovrije Zondag 
op 16 september wordt de wortelwandeling in Ninove geopend. 
Meer op www.ninove.be/trage-wegen.

> .. .  de trage wegenwandeling in Neigem in het najaar opent?

> … Ninove vijf B&B’s telt? Je vindt ze op www.ninove.be/bb.

> … de trage wegen voor de stad worden beschouwd als volwaar-
dige wegen? Dat betekent dat de technische dienst er zal voor 
zorgen dat ze ook in de toekomst goed wandelbaar blijven.      
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Meer info
bib 
bib@ninove.be  
054 32 40 04 

Maandag Verwendag
Het Midden-Oosten, lezing door VRT 
NWS-journalist Jens Franssen.

Jens Franssen is journalist bij VRT NWS. Hij 
specialiseerde zich in het Midden-Oosten 
en de Arabische Wereld. Hij bracht verslag 
uit vanuit onder meer Egypte, Libanon, Syrië, 
Pakistan, Afghanistan en Libië. 
Na de Arabische Lente was er hoop dat de 
regio de weg zou vinden naar democratische 
regimes en stabiliteit. We moeten vaststellen 
dat de gehele regio vele conflicten kent. Het 
grootste conflict, de Syrische burgeroorlog, 
loopt sinds 2012.
Jens Franssen, VRT NWS-journalist, volgt deze 
oorlog al vele jaren en is reeds bekroond voor 
zijn documentaires. Hij verbleef de afgelopen 
jaren meermaals in Syrië en Irak en komt 
ons tijdens deze lezing vertellen over wat de 
stand van zaken is en hoe het zo ver is kun-
nen komen. Hij zal ook de situatie in de regio 
kaderen, omdat dit onlosmakelijk verbonden 
is met de Syrische situatie.

> maandag 10 september om 20 uur, 
bibzaal

> reserveer via bib@ninove.be,  
054 32 40 04 of aan de bibbalie

> 5 euro (1,50 euro met UiTPAS aan  
kansentarief)

> ruilvoordeel voor UiTPAS-houders: in 
ruil voor 10 UiTpunten kan je gratis naar 
‘Maandag Verwendag’ in de bib.

De Zaterdagen van de Bib
Start to bullet journal

Bullet journaling is de laatste nieuwe trend en 
daar speelt de bib graag op in. Hou jij ook té 
veel lijstjes op té veel verschillende plaatsen bij 
en heb je nood aan orde? Dan is deze work-
shop echt iets voor jou. Stephanie van Made 
by Miss Pixie helpt je graag op weg om een 
leuke bullet journal bij te houden. Met haar 
tips & tricks word je in no-time een pro in 
bullet journaling. Plannen maken zal voor jou 
geen geheimen meer hebben. Haal je creatieve 
ik naar boven en kom samen met ons de kne-
pen van het vak leren. Voor deze workshop 
hoef je zelf niets mee te nemen, Miss Pixie 
zorgt voor al het nodige materiaal. 

> zaterdag 29 september om 11 uur,  
leescafé bib

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

BOEKENVERKOOP 

De bib verkoopt haar afgevoerde materialen 
tijdens het weekend van Autovrije Zondag. 
Boeken voor groot en klein, strips, cd's en 
dvd's: alles is te koop aan 1 euro! Dit jaar in de 
foyer van cultuurcentrum De Plomblom. Op 
zaterdag kan je parkeren in de stad. Op zon-
dag laten we de auto thuis tijdens Autovrije 
Zondag. Zorg zelf voor een doos of tas!

> zaterdag 15 september van 9 uur tot 13 uur
> zondag 16 september van 13 uur tot  

18 uur (Autovrije Zondag)
> foyer cc De Plomblom

BIBART FILMCLUB:  
LOVING VINCENT

Net wanneer Vincent Van Gogh succesvol 
begint te worden, pleegt hij zelfmoord. Was 
het vanwege zijn geestelijke gezondheid of 
door problemen met zijn broer? Was het 
een wanhoopsdaad om meer erkenning te 
krijgen voor zijn werk? Of was het helemaal 
geen zelfmoord? Armand Roulin, de zoon 
van Van Goghs postbode, gaat naar Auvers 
om daar het mysterie rond Vincents dood te 
ontrafelen. De film bestaat uit tot leven ge-
wekte schilderijen van Van Gogh. Met twaalf 
met de hand geschilderde olieverfschilderijen 
per seconde wordt het verhaal verteld. Een 
huzarenstukje.

> dinsdag 18 september om 14 uur en om 
19.45 uur, schouwburg cc De Plomblom

> tickets via cc De Plomblom
> 6 euro (reductie: 5 euro,  

UiTPAS kansentarief: 1,50 euro)

BIB ZOEKT 
LEESBEESTEN EN 
BEGELEIDERS VOOR 
KINDER- EN 
JEUGDJURY 
VLAANDEREN  

KJV is een jury van kinderen en 
jongeren tussen 4 en 16 jaar, 

die per leeftijdsgroep acht boeken leest en 
deze bespreekt in een leesgroep. Wanneer de 
juryleden alle boeken hebben gelezen, mogen 
ze stemmen. Elk jaar worden in de maanden 
april-mei de winnaars bekend gemaakt en sluit 
men het jaar af met een waar boekenfeest. 

Begeleiders
Voor de begeleiding van deze leesgroepen 
zoekt de bib vrijwilligers. Een leesgroepgesprek 
duurt ongeveer één uur. Aansluitend is er 
eventueel een knutselmoment. Per bijeen-
komst bespreken de deelnemers twee boeken. 
Er zijn zes bijeenkomsten van september tot 
en met april, waaronder een startvergadering, 
vier bespreekmomenten en een slotfeest. 
De data van samenkomst en de invulling 
van de momenten liggen nog niet vast. Die 
bespreekt de bib graag met de vrijwilligers.  
Voel jij je geroepen om zo’n groep te begelei-
den of heb je vragen? Neem contact op met 
de bib. 

Leesbeesten
Is jouw kind tussen 8 en 14 jaar en wil het 
graag deelnemen aan een leesgroep? Of ben je 
leerkracht in het kleuteronderwijs of het 1ste 
of 2de leerjaar en wil je graag met de klas mee-
lezen en -stemmen? Neem ook dan contact 
op met de bib. 
Meer info www.kjv.be      

LEESKRIEBELS
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Ben je als drugbegeleider blij met de 
komst van NERO?

“Zeker, je geeft aan een tiener het signaal dat 
iets niet kan, maar je geeft hem wel de kans 
om het goed te maken door verantwoor-
delijkheid op te nemen en aan zichzelf te 
werken. Én de ouders worden er bovendien 
bij betrokken, wat vaak toch een impact heeft. 
Als de politie vaststelt dat drugs of verslaving 
aan de oorzaak ligt van het gedrag, wordt de 
tiener naar mij doorgestuurd. Hierop volgt een 
traject van een aantal maanden waarin we 
gesprekken hebben met de jongere en waarin 
hij kan aantonen dat hij kiest voor een andere, 
positieve toekomst. Naast onze gespeciali-
seerde dienst zijn er natuurlijk nog andere 
partners van het NERO-project. De stad werkt 
bijvoorbeeld ook samen met de scholen, 
jeugdverenigingen en sportclubs.’’

NERO richt zich tot minderjarigen. 
Is dat niet wat jong voor dergelijke 
verslavingen?

“Onze werking richt zich tot -26-jarigen, maar 
daar zitten ook heel wat minderjarigen tussen. 

Bij een verslaving is het belangrijk om snel te 
kunnen ingrijpen, dan hebben we het meeste 
kans op succes. Ook daarom is NERO heel 
positief, omdat we jongeren kunnen bereiken 
die anders niet op onze radar 
komen. Maar
hoe dan ook zetten we sterk in 
op preventie en vroegdetectie 
van verslaving, zodat de signa-
len van druggebruik tijdig her-
kend worden. Daarom is onze 
samenwerking met de scholen, 
verenigingen en stadswachten zo belangrijk.’’

Hoe komen jongeren bij jullie terecht?

“Over het algemeen komt het overgrote deel 
via de school. Maar daarnaast zijn er ook vrien-
den van druggebruikers of ouders die bezorgd 

langskomen en vragen of we ‘ns 
met hun vriend, zoon of doch-
ter willen praten. Ook politie en 
hulpverleners verwijzen door. 
Op basis van een eerste gesprek 
beslissen we of het nodig is 
om nog verder af te spreken. 
De zwaar verslaafden sturen 
we door naar gespecialiseerde 
centra.’'

Heb je zicht op het 
aantal mensen dat door 
jullie werking van z’n  
verslaving afgeraakt?

“In 2017 behandelde ik ongeveer 70 jongeren 
en jongvolwassenen. Bijna altijd gaat het om 
druggebruik, al krijg ik de laatste tijd ook 

steeds meer vragen over gok-
verslaving, internetverslaving 
en gameverslaving. We volgen 
de nieuwe trends dan ook 
op de voet. Jaarlijks worden 
ook ongeveer 15.000 jongeren 
preventief bereikt. We merken 
dat het vroeg detecteren van 

signalen zijn vruchten afwerpt. Problemen die 
in een vroeg stadium worden opgemerkt, kun-
nen makkelijker verholpen worden.      

NERO: 
GEEN STRAF, 
WEL KANSEN  

• Centrum voor  
Geestelijke Gezondheidszorg  
Zuid-Oost-Vlaanderen 
goedroen.lammens@zov.be  
0499 57 84 91.Meer info

• dienst integrale veiligheid  
integrale@veiligheid.be  
054 31 32 56

HOE WERKT NERO?
(Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast)

Stel, je bent een tiener en je valt in het zwembad lange tijd mensen lastig, samen met je vrien-
den. De redders vragen je om ermee te stoppen, maar je gedrag loopt volledig uit de hand. 
Dan kunnen de redders de politie bellen, die je naar het politiecommissariaat brengt. De politie 
belt ook je ouders op, die je komen oppikken. Kort daarop word je met je ouders uitgenodigd 
bij de politie. Dan krijgen jullie een keuze: ofwel betaal je 100 euro voor het vervoer met de 
combi (combitaks), ofwel kies je er samen met je ouders voor om in het NERO-project te 
stappen. Kies je voor het project, dan bekijk je samen met een begeleider van de stad op welke 
domeinen we je kunnen ondersteunen. Als dat nodig is, stuurt de begeleider je door naar een 
drugbegeleider, een cursus agressiebeheersing … Of misschien gaan jullie samen op zoek naar 
je interesses en word je doorverwezen naar een sportclub. De begeleider volgt je de komende 
maanden van nabij op. Als er een slachtoffer is, ga je met de begeleider na hoe je best je excu-
ses kan aanbieden en eventueel een dienst terug kan bewijzen. 
Ninove is de derde Vlaamse stad die NERO invoert, na Mechelen en Lokeren. 

> Lees meer op www.ninove.be/nero.

Moeten jongeren de ruimte krijgen 

om zich te ontplooien en om te 

experimenteren? Uiteraard! Maar 

wat als ze hun grenzen te ver leg-

gen, voor overlast zorgen, agressief 

gedrag stellen en bijvoorbeeld tegen 

huisgevels plassen of signalisatie 

beschadigen? 

Voor hen heeft Ninove nu het NERO-
project, dat samen met de jongeren 

en de ouders op zoek gaat naar wat fout ging, 
en daar een positief toekomstperspectief 
tegenover zet. Samen met Goedroen Lammens 
van het team drugpreventie en -begeleiding van 
het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen, gaan we er dieper op in.

“Problemen die in 
een vroeg stadium 

worden opgemerkt, 
kunnen makkelijker 
verholpen worden” 

Goedroen Lammens: “Problemen 
die in een vroeg stadium worden 
opgemerkt, kunnen makkelijker 
verholpen worden.’’
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KRIJGT 
BASISSCHOOL  
WINDEKIND JOUW STEM?
Stem vandaag nog op www.stroomversnellers.be 

voor de stedelijke basisschool Windekind in 

Denderwindeke en help de school aan nieuwe 

ramen. Als één procent van de Ninovieters 

(ongeveer 380 inwoners) hetzelfde doet, 

betaalt de Vlaamse overheid driekwart van 

de kosten terug aan de stad.

Nog een half jaar en 
de kleuters van de 

grootste Ninoofse stedelijke basis-
school verhuizen naar een nieuw 
complex, dat achter de huidige 
school wordt gebouwd. Directeur 
Jeroen Cooman hoopt kort 
daarop opnieuw aannemers door 
de gangen te zien lopen, maar 
dan in de lagere school. “Heel wat 
van de ramen daar zijn echt aan 
vervanging toe. Zowel het hout 
als het glas moeten dringend ver-
nieuwd worden. We hebben ook 
nog enkel glas in heel wat klassen, 
wat je natuurlijk voelt bij koud 
of warm weer’’, zegt de directeur. 
“Het is een heel groot project, ook 
financieel. We spreken meteen 
over een zestigtal ramen of meer. 

Uiteraard zou het mooi zijn, 
mocht de stad hier een subsidie 
kunnen voor ontvangen.’’

Breng jij ook je stem uit? De 
stad heeft trouwens nog twee 
andere projecten geselecteerd. 
Het gaat om nieuwe verwar-
mingsketels voor de buurthui-
zen van Okegem, Lieferinge en 
Aspelare én een nieuwe ketel, 
klimaatregeling en elektrische 
installatie voor de Chirolokalen 
van Meerbeke. Stemmen doe 
je nog tot 7 oktober op  
www.stroomversnellers.be. Je 
vindt daar ook meer informa-
tie over de projecten.      

CIE MÉLANGE: 
VEEL MEER DAN EEN THEATERSTUK

Meer info
dienst integratie 
integratie@ninove.be  
054 31 32 48

“Eigenlijk zijn we al-
lemaal gelijk. We 

hebben een andere achtergrond 
en vullen ons leven anders in, 
maar uiteindelijk houden we 
allemaal van onze kinderen en 
zijn we niet ‘zot’ van spinazie 
(lacht). Iedereen, in welke cultuur 
ook, kent gevoelens als verdriet 
en passie.’’ Zo geeft Wennie De 
Ruyck, regisseur van het Ninoofse 
theaterproject Cie Mélange 
mee. Hij regisseert en schrijft de 
volgende maanden een sociaal-
artistiek theaterstuk dat op  
20 december te zien zal zijn in  
cc De Plomblom.

Meer info
dienst patrimonium
patrimonium@ninove.be
054 31 77 24 Meer info

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

De acteurs zijn allemaal Ninovie-
ters, heel vaak met een migratie-
achtergrond. De huidige groep 
bestaat uit stadsgenoten die on-
der meer geboren zijn in Tunesië, 
China, Polen, Ivoorkust, Congo en 
Syrië. Iedereen is welkom, de enige 
vereiste is dat je in Ninove woont.

Wil je bij Cie Mélange 
komen?

”Je bent van harte welkom, of je 
nu een migratieachtergrond hebt 
of niet’’, zegt Agnessa Solovieva 
van de dienst integratie. “Alleen 

de goesting moet er zijn. En een 
engagement, natuurlijk. Op  
20 december spelen de deelne-
mers tenslotte een theaterstuk in 
cc De Plomblom en de dag erop 
in Gent. Het is dus wel belangrijk 
dat je de repetities bijwoont.’’

Interesse? 

Neem dan zeker contact op 
met de dienst integratie. Niet te 
lang wachten, want de repetities 
(2x per week) voor de voorstel-
ling starten in de derde week van 
september.      

Boho 
Chic

JAARMARKT NINOVE GAAT

VRIJDAG 31.08 
14 tot 21u

 ZATERDAG 01.09
10 tot 18u

 ZONDAG 02.09
14 tot 18u

Bohemian Garden 
Cocktails & Music 

Magische paardentram 
Sfeervolle shopping 

Poëtisch kinderkapsalon 
Autoshow

Dienst Lokale Economie

Boho 
Chic

JAARMARKT NINOVE GAAT

VRIJDAG 31.08 
14 tot 21u

 ZATERDAG 01.09
10 tot 18u

 ZONDAG 02.09
14 tot 18u

Bohemian Garden 
Cocktails & Music 

Magische paardentram 
Sfeervolle shopping 

Poëtisch kinderkapsalon 
Autoshow

Dienst Lokale EconomieGratis parkeren

Op zaterdag 1 september (jaarmarkt) kan je in het stadscentrum gratis 
parkeren. Zie ook pag. 25.

Nieuwe locatie openbare verkoop tijdens de jaarmarkt

De stad organiseert een openbare verkoop tijdens de jaarmarkt op 
zaterdag 1 september. 28 fietsen, 2 personenwagens, een stroomgroep, 
een bandenzaag, brandhout, kinderstoeltjes, een harmonium en een 
kasregister, die eigendom geworden zijn van de stad, worden te koop 
aangeboden bij de technische dienst aan het Paul De Montplein (en dus 
niet meer aan de politie!). Je kan het materiaal bezichtigen vanaf 8.30 uur. 
De verkoop start om 9.30 uur.      

Regisseur Wennie De Ruyck (rechts), integratieambtenaar 
Agnessa Solovieva (ernaast) en acteurs van Cie Mélange.
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Z I N G , 
S P E E L ,  
D A N S 
Proef, beleef, creëer muziek, woord en dans 
in de Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove en Meerbeke,  
Denderwindeke, Appelterre, Denderhoutem, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal  
voor jong en oud, vanaf 6 jaar tot …

NIEUW in 2018-2019

PODIUM X
(muziek woord en dans) 
voor 6- en 7jarigen  
(1u/ week),  
ook in Appelterre

JAZZ-
DANS

MUZIEK-
CULTUUR
voor de muziekliefhebber,  
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

SCHRIJVEN
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

MUZIEK
een instrument bespelen 
vanaf 8 jaar

DANS- 
INITIATIE
voor 6- en 7jarigen  
in Liedekerke (1u/week)

INSCHRIJVINGEN
- VAN 27/08 TOT 31/08 VAN 17 TOT 20U

-  VAN 1/09 TOT 30/09 TIJDENS  
DE OPENINGSUREN VAN DE ACADEMIE

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Info: www.academieninove.be 
Volg ons op facebook  

Hoofdvestigingsplaats:  
Parklaan 13 – 9400 Ninove 
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25 
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De Academie beeldende en audio-
visuele kunsten in Ninove is een 

filiaal van de academie in Liedekerke en biedt 
volgende studierichtingen aan:

> Beeldend Atelier 1e graad (voor leerlingen 
in het 1e en 2e studiejaar) en 2e graad 
(voor leerlingen in het 3e tot en met 6e 
studiejaar): 2 lesuren per week, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag.

> Beeldend Atelier 3e graad jongeren (voor 
leerlingen in het secundair onderwijs): 4 lesuren 
per week, vrijdagavond of zaterdagnamiddag.

> Beeldhouwen & ruimtelijke kunst, 
kantwerk & textiel, schilderkunst of te-
kenkunst 4e graad volwassenen: 8 lesuren 
per week (zie website voor exacte uren)

> Specialisatieopleiding in deze 4 richtingen 
voor wie afgestudeerd is in de 4e graad:  
8 lesuren per week gedurende 2 jaar. 

Kom in september eens langs tijdens de les 
om met een van onze enthousiaste leerkrach-
ten te praten. Enthousiast? 
Schrijf je dan in vÓÓr 30 september.

Nieuwsgierig?
In de gangen van het Shoppingcenter vind 
je kunstwerken van studenten in Kant & 
textiel. Ze komen recht uit de internationale 
tentoonstelling Living Lace in Leuven en zijn 
echte pareltjes.      

Meer info? Academie beeldende  
en audiovisuele kunsten, 
De Kuip - Parklaan 1 – Ninove
053 64 55 97, gabk@liedekerke.be
www.liedekerke.be/GABAK

TEKENKRIEBELS?

Z I N G , 
S P E E L ,  
D A N S 
Proef, beleef, creëer muziek, woord en dans 
in de Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove en Meerbeke,  
Denderwindeke, Appelterre, Denderhoutem, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal  
voor jong en oud, vanaf 6 jaar tot …

NIEUW in 2018-2019

PODIUM X
(muziek woord en dans) 
voor 6- en 7jarigen  
(1u/ week),  
ook in Appelterre

JAZZ-
DANS

MUZIEK-
CULTUUR
voor de muziekliefhebber,  
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

SCHRIJVEN
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

MUZIEK
een instrument bespelen 
vanaf 8 jaar

DANS- 
INITIATIE
voor 6- en 7jarigen  
in Liedekerke (1u/week)

INSCHRIJVINGEN
- VAN 27/08 TOT 31/08 VAN 17 TOT 20U

-  VAN 1/09 TOT 30/09 TIJDENS  
DE OPENINGSUREN VAN DE ACADEMIE

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Info: www.academieninove.be 
Volg ons op facebook  

Hoofdvestigingsplaats:  
Parklaan 13 – 9400 Ninove 
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25 

Z I N G , 
S P E E L ,  
D A N S 
Proef, beleef, creëer muziek, woord en dans 
in de Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove en Meerbeke,  
Denderwindeke, Appelterre, Denderhoutem, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal  
voor jong en oud, vanaf 6 jaar tot …

NIEUW in 2018-2019

PODIUM X
(muziek woord en dans) 
voor 6- en 7jarigen  
(1u/ week),  
ook in Appelterre

JAZZ-
DANS

MUZIEK-
CULTUUR
voor de muziekliefhebber,  
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

SCHRIJVEN
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

MUZIEK
een instrument bespelen 
vanaf 8 jaar

DANS- 
INITIATIE
voor 6- en 7jarigen  
in Liedekerke (1u/week)

INSCHRIJVINGEN
- VAN 27/08 TOT 31/08 VAN 17 TOT 20U

-  VAN 1/09 TOT 30/09 TIJDENS  
DE OPENINGSUREN VAN DE ACADEMIE

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Info: www.academieninove.be 
Volg ons op facebook  

Hoofdvestigingsplaats:  
Parklaan 13 – 9400 Ninove 
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25 

Z I N G , 
S P E E L ,  
D A N S 
Proef, beleef, creëer muziek, woord en dans 
in de Stedelijke academie voor Muziek Woord en Dans van Ninove en Meerbeke,  
Denderwindeke, Appelterre, Denderhoutem, Haaltert, Liedekerke en Roosdaal  
voor jong en oud, vanaf 6 jaar tot …

NIEUW in 2018-2019

PODIUM X
(muziek woord en dans) 
voor 6- en 7jarigen  
(1u/ week),  
ook in Appelterre

JAZZ-
DANS

MUZIEK-
CULTUUR
voor de muziekliefhebber,  
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

SCHRIJVEN
geen vooropleiding 
vereist, vanaf 15 jaar

MUZIEK
een instrument bespelen 
vanaf 8 jaar

DANS- 
INITIATIE
voor 6- en 7jarigen  
in Liedekerke (1u/week)

INSCHRIJVINGEN
- VAN 27/08 TOT 31/08 VAN 17 TOT 20U

-  VAN 1/09 TOT 30/09 TIJDENS  
DE OPENINGSUREN VAN DE ACADEMIE

Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Info: www.academieninove.be 
Volg ons op facebook  

Hoofdvestigingsplaats:  
Parklaan 13 – 9400 Ninove 
academie.mwd@ninove.be
054 33 47 25 



22 Ninovenr. 7    •    september 2018 infoinfo

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

VEILIG BANKIEREN VIA 
INTERNET, HOE KAN JE 
EEN VIRUS HERKENNEN?
Infomoment voor senioren

Ben jij senior en heb je geen of weinig kennis 
van een computer, maar wil je toch leren hoe 
je online kan bankieren op een veilige manier, 
of weten hoe je eenvoudig virussen kan 
ontdekken? 
Dan is dit infomoment zeker iets voor jou! 
Door heel eenvoudige weetjes en tips, leren 
wij je hoe dit kan.

> maandag 24 september, 14 uur
> wzc Klateringen, Centrumlaan 173,  Ninove
> gratis, inschrijven bij de dienst sociale zaken

WEGEN- EN RIOLERINGS-
WERKEN DREEFSTRAAT-
WEGGEVOERDENSTRAAT

De wegen- en rioleringswerken aan de 
Dreefstraat – Weggevoerdenstraat vorderen 
volgens de vooropgestelde planning. De eerste 
fase van de werken werd afgerond in juli. 
Vanaf augustus tot november zijn er werken 
voorzien in de Dreefstraat (2e fase). Je kan het 
project volgen op de website van Aquafin – 
www.aquafin.be - Mijn omgeving – NIV3026. 
Hier kom je praktische info te weten over de 
vorderingen van de werken, de planning, de 
fasering en de wegomleggingen. De handelaars 
blijven bereikbaar tijdens de werken.

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

Meer info
dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be
054 31 32 67

Elke woonde tot voor kort met haar 
man en dochtertjes in de wijk Hof 

Ter Duyst, op een tweetal kilometer van het 
centrum. De school lag zelfs nog wat dichter. 
“Onze dochtertjes zijn nu acht en vijf en we 
gingen het voorbije jaar toch vaak met de fiets 
naar school’’, zegt Elke (coverfoto). “In de wijk 
was het rustig en op de Denderhoutembaan 
hadden we een fietspad, enkel aan de school 
was het altijd opletten, maar het was een mooi 
traject voor de kindjes.’’

Toegangswegen
“Toen we ons nieuwe huis kochten in Meer-
beke, stonden we er eigenlijk niet bij stil dat 
we nog steeds met de fiets naar het centrum 
en de school zouden kunnen’’, vertelt de 
mama van Jade en Febe. “In afstand valt het 
wel mee, maar de toegangswegen naar het 
centrum waren niet fietsvriendelijk, denk maar 
aan de Brusselstraat. Maar nu de fietsstroken 
er liggen, gaan we het zeker proberen. Een 
fietspad is natuurlijk nog altijd beter dan een 
fietssuggestiestrook, maar je krijgt als fietser 

INFOMARKT 
DUURZAME MOBILITEIT 

Wil je graag weten welk milieuvriendelijker 
voertuig bij je past? Kom dan langs op de 
gratis infomarkt rond duurzame mobiliteit, 
georganiseerd door de stad in samenwerking 
met DATS 24 op woensdag 12 september 
om 19 uur in De Kuip (Parklaan 1, Ninove).
Je kan er een aantal alternatieven van dichtbij 
bekijken: rijden op aardgas (CNG), elektrisch 
rijden en hybride rijden. Samen gaan we met 
je na hoe die alternatieve voertuigen passen 
binnen jouw mobiliteit.
Extra leuk: je kan er gratis testritten maken 
met wagens op CNG, elektriciteit en waterstof, 
hybride wagens en elektrische fietsen.

“VOOR ONS KOMEN DE 
STROKEN NET OP HET 
JUISTE MOMENT”
De fietssuggestiestroken: je kan er voor of tegen zijn (of ergens tussenin), maar ze 

geven de fietser zeker een plaats in het straatbeeld. Voor Elke Claes en haar 

gezin kwamen de stroken er net op tijd. “We zijn pas verhuisd naar Meerbeke, 

en zonder de gele stroken zouden we toch niet snel met de fiets naar het cen-

trum komen.’’

toch meer ruimte dan voordien. Dat is al heel 
wat. Voor ons komen de stroken dus net op 
het juiste moment (lacht).’’

De fietssuggestiestroken zijn zeker niet de 
enige maatregelen die Ninove recent nam 
om de veiligheid van de wandelaars en fiet-
sers te verhogen. Een kleine opsomming:

> octopuspalen in de schoolomgevingen

> fietskluizen aan het station en aan Ninia 
Shopping Center

> verkeersveiliger maken van verschillende 
straten:
- parkeervakken in Gentsestraat, Herlin-

ckhove en Langemuren. In het najaar 
komen er ook vakken in de Outerstraat 
en Bovenhoekstraat.

- aanbrengen van snelheidsremmers, 
parkeervakken en fietssuggestiestroken 
in Hemelrijk, Brielstraat en Krepelstraat.

In het najaar treedt het nieuwe snelheids-
plan in werking, met zones 30-50-70 voor 
het volledige grondgebied van Ninove.      

Meer info
dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82
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"Toen ik mijn man 
leerde kennen, heb ik 

het hem meteen verteld. Voor 
mij is de zorg voor mijn broer 
vanzelfsprekend. Het is tenslotte 
mijn broer. Maar mijn man heeft 
al veel moeten opofferen voor 
hem. Reizen kunnen we bijvoor-
beeld niet zoveel. Maar het voelt 
zo goed om Peter thuis gelukkig 
te zien.’’ 

Liefst van al thuis
De stad wil haar mantelzorgers 
graag bedanken met een 'hapke, 
tapke, klapke', want zonder hen 
zouden heel wat zorgbehoe-
vende mensen niet thuis kunnen 
blijven wonen. Dat is ook zo in 
het geval van Peter en zijn zus 
Marina. "Peter werd geboren 
met een zuurstoftekort en is van 
jongs af hulpbehoevend. Toen hij 
jonger was, kon hij wat stappen 
en praten, maar de laatste jaren 
gaat het steeds moeilijker", zegt 

Marina. "Stappen of staan lukt 
niet meer, zelf drinken en eten 
amper. Vier keer per week gaat 
Peter naar een dagverblijf, maar
eigenlijk is hij het 
liefst van al thuis. Als 
het enigszins kan, 
blijft hij bij mij. Peter 
is het gelukkigst als 
hij rustig de krant 
kan lezen en wat televisie kan 
kijken. En af en toe gaan we 
samen naar de markt of drinken 
we een glas bij m’n kinderen, die 
een café hebben. Ook daar geniet 
hij enorm van."

Zorgen
Toch maakt Marina zich wat 
zorgen over de toekomst. 
"Vroeger konden we makkelijker 
terecht bij een aantal mensen 
om ons te helpen bij de zorg. 
Dat gaat steeds moeilijker. Zo is 
een tante van ons overleden, die 
insprong wanneer nodig, en zijn 

de kinderen het huis uit. Ze doen 
nog altijd hun uiterste best om 
te helpen, maar het is natuurlijk 
minder vanzelfsprekend. Gelukkig 

kunnen we soms 
een beroep doen op 
onze andere broer, 
want de zorg combi-
neren met een job is 
niet vanzelfsprekend.  

Ik hoop voor Peter te kunnen 
blijven zorgen, wat met de nieuwe 
Vlaamse regelgeving makkelijker 
zou moeten zijn, maar toch 

ondervinden we nog wat moei-
lijkheden. Hopelijk komt het snel 
goed", vertelt de Meerbekenaar. 
"Gelukkig heb ik de steun van mijn 
man, want ik besef dat het voor 
hem niet vanzelfsprekend is. We 
zijn de voorbije jaren twee keer 
een weekje op reis kunnen gaan. 
Peter ging dan op kortverblijf. 
Maar hij doet dat echt niet graag. 
Je ziet hem dan glunderen als we 
opnieuw thuis binnenstappen."

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

NINOVE WIL GRAAG 
WETEN WAAR DE  
MANTELZORGERS 
NOOD AAN HEBBEN

Peter is 52. Al achttien jaar woont hij in bij zijn zus en 

schoonbroer. Marina wist al langer dat ze haar zwaar 

hulpbehoevende broer in huis zou nemen, mochten haar 

ouders overlijden. 

Ben jij mantelzorger? Dat verdient respect! De stad 
nodigt je graag uit voor een ‘hapke, tapke, klapke’.

> Wanneer? Dinsdag 11 september van 18 uur tot 20 uur.
> Waar? Op het gelijkvloers van het stadhuis (Centrumlaan 100, Ninove).

Op deze receptie krijg je de gelegenheid om een mini-enquête in te 
vullen, waarin je kan aangeven waaraan je als mantelzorger nood hebt.

Kom je langs, geef dan een seintje vóór 7 september op 054 31 32 45 of 
sociale.zaken@ninove.be  (maximum 2 personen per inschrijving).       

Een knoop in je zakdoek 
leggen om iets niet 

te vergeten. Iedereen kent 
het. Precies daarom kozen 
personen met dementie deze 
figuur als symbool voor een  
dementievriendelijke stad. In 
navolging van verschillende 
andere Vlaamse steden wil 
ook Ninove de uitdaging 
aangaan om van de stad een 
warme en veilige plek te maken 
voor personen met dementie. 

Op de jaarmarkt van 1 september 
en op de wekelijkse markt van 

dinsdag 4 en 11 september 
delen we geknoopte zakdoe-
ken uit om de Ninovieters 
vertrouwd te maken met het 
concept en dit symbool. Bij 
elke dementievriendelijke 
actie die we in de toekomst 
organiseren, zal het symbool 
te zien zijn als herkennings-

punt. 

Vragen over dementie?

> Expertisecentrum Dementie 
 Meander, 052 26 28 23 of 
 meander@dementie.be
> Alzheimer Phone National 

(gratis luister- en infolijn):  
0800 15 225

> Dienst sociale zaken, 054 31 32 
45, sociale.zaken@ninove.be 

Familiegroep dementie  
Regio Ninove 

Tijdens de familiebijeenkomst 
brengen professionelen verhalen 

rond dementie. Naast het 
informatieve luik is er tijd voor 
vragenstelling en het uitwisselen 
van ervaringen.
> 13 september, 14 uur tot 16 uur
> thema ‘juridische aspecten’
> vergaderzaal oud stadhuis, 

Oudstrijdersplein 6, Ninove
> gratis, inschrijven via  

ninove@alzheimerliga.be
> info: 054 24 48 72  

(Dr. Jan Wybo, voorzitter  
Familiegroep (Jong)Dementie 
regio Ninove)       

DEMENTIEVRIENDELIJKE  
GEMEENTE NINOVE

“Het voelt zo goed 
om hem thuis 

gelukkig te zien”

Peter gaat vier keer per 
week naar een dagverblijf, 
maar eigenlijk is hij het 
liefst van al thuis.
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SCHOLENGEMEENSCHAP GENI 
CAPACITEIT EN INSCHRIJVING

Stedelijke basisschool Appelterre, 
Appelterre-Dorp 48

>  school: 270 leerlingen
>  niveau kleuteronderwijs: 120 kleuters  

(vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A)
>  niveau lager onderwijs: 150 leerlingen (vesti-

gingsplaats Appelterre-Dorp 48)

Stedelijke basisschool  
Denderwindeke, Edingsesteenweg 344

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

onderwijs.

Stedelijke basisschool  
Parklaan-Seringen, Parklaan 11, 
Ninove

>  school: 508 leerlingen
>  niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
>  niveau lager onderwijs: 300 leerlingen
>  administratieve vestigingsplaats Parklaan, 

Parklaan 11, Ninove: 104 kleuters
>  vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 

Ninove: 404 leerlingen: 104 kleuters -  
300 leerlingen lager onderwijs.

Stedelijke basisschool  
Nederhasselt-Voorde, Geraardsberg-
sesteenweg 184, Nederhasselt

>  school: 390 leerlingen
>  niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters
>  niveau lager onderwijs: 234 leerlingen
> administratieve vestigingsplaats Geraards-

bergsesteenweg 184, Nederhasselt: 260 
leerlingen: 104 kleuters - 156 leerlingen lager 
onderwijs

>  vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 
Voorde: 130 leerlingen: 52 kleuters - 78 leerlin-
gen lager onderwijs.

Vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden 
mogen kleuters naar school. 
Kinderen geboren in 2016 kunnen instappen 
tijdens het schooljaar 2018 - 2019 op volgende 
instapdata:
> 1 september 2018 >> geboren ten laatste 

op 01-03-2016
> 5 november 2018 >> geboren ten laatste 

op 05-05-2016
> 7 januari 2019 >> geboren ten laatste  

op 07-07-2016
> 1 februari 2019 >> geboren ten laatste  

op 01-08-2016
> 11 maart 2019 >> geboren ten laatste  

op 11-09-2016
> 23 april 2019 >> geboren ten laatste  

op 23-10-2016
> 3 juni 2019 >> geboren ten laatste  

op 03-12-2016

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 
6 maanden bereiken vóór ze naar school 
mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden 
ze slechts in de school toegelaten vanaf de 
instapdatum na hun inschrijving. Vanaf  
3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school 
starten na inschrijving. 
De inschrijvingsperiode voor het schooljaar 
2019/2020 start vanaf 1 september 2018.      

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

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

SPORTEN NA  
DE ZOMERVAKANTIE
September =  
Maand van de sportclub

In september werken de sportclubs opnieuw 
op volle toeren. In het kader van de Maand 
van de sportclub stellen verschillende Ninoofse 
sportclubs hun deuren open en kan je kennis 
maken met de werking van deze verenigingen.
Meer info over de deelnemende clubs en de 
uren waarop de activiteiten plaats vinden, lees 
je in de folder ‘Maand van de sportclub’, die je 
kan krijgen bij de sportdienst.

Sport voor 50-plussers

Vanaf september starten de wekelijkse activi-
teiten voor de actieve senioren: curve bowls, 
seniorenturnen, kubbs en badminton.
Tijdens de sportyweek (17, 18 en 19 septem-
ber) kunnen 50-plussers in ’t Sportstekske 
deelnemen aan dans, turnen, balvaardigheid, 
valpreventie, wandelen,… De activiteiten gaan 
door van 9 uur tot 12 uur. Kostprijs: 15 euro/
3 dagen. Inschrijven bij de sportdienst.
Later op het jaar volgt nog sportelen@c (vrij-
dag 14 juni 2019) en de Blijf-Fit-Week in het 
buitenland (mei of juni 2019).  

Schrijf je in voor de kleuterdriedaagse 
in de herfstvakantie

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 
31 oktober is er kleuterkamp (3 tot 6 jaar) in 
Halloweenstijl. 
Deelnameprijs: 30 euro, inschrijven kan vanaf 3 
september via www.ninove.be. 

De Kriebelaar

Ken je graag het aanbod van de sportdienst en 
de sportclubs? Haal dan het informatieboekje 
‘De Kriebelaar’ bij de sportdienst.      

In februari stapten de OCMW’s van  
Ninove, Geraardsbergen en Dender-

leeuw in het project ‘Kinderkansen!’. Twee 
maatschappelijk werkers gaan aan huis bij 
zwangere vrouwen en kwetsbare gezinnen 
met jonge kinderen (0 en 3 jaar) om samen te 
bekijken of zij gebruik maken van alle rechten 
en kansen die lokaal en bovenlokaal worden 
geboden.  
Dit project loopt tot juni 2020 en tegen die 
datum willen de maatschappelijk werkers  
700 kinderen bereikt hebben. 
Tijdens de duur van dit project plaatsen we 
enkele rechten extra in de kijker. Deze zullen uit-
eindelijk worden verzameld in een online tool. 

Terug naar school:  
vraag een schooltoelage aan! 

Naar school gaan kost geld. Gezinnen met 
een laag inkomen hebben recht op een 
schooltoelage via de Vlaamse overheid. Je kan 
deze al aanvragen vanaf het kleuteronderwijs 
maar moet wel aan een aantal voorwaarden 
voldoen om de toelage te ontvangen.  
Je aanvraag doe je op papier of online via  
www.studietoelagen.be. Op deze website vind 
je ook de voorwaarden om een schooltoelage 
te ontvangen. Je kan de schooltoelage 
elk jaar aanvragen van 
1 augustus t.e.m. 1 juni. 

Meer info over de schooltoelage?

>  www.studietoelagen.be of het gratis  
nummer 1700

>  de school van je kind
>  Huis van het Kind Ninove: 0477 98 15 45  

of huisvanhetkind@ninove.be      

Zelf je rechten als gezin met jonge 
kinderen onderzoeken?

Vraag een rechtenonderzoek aan via  
info@kinderkansen.be, 0472 94 61 93      

PROJECT KINDERKANSEN ZET 
SCHOOLTOELAGE IN DE KIJKER

Meer info
Huis van het Kind, 
huisvanhetkind@ninove.be 
0477 98 15 45
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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 voor-
avond 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 dringende geneesmiddelen.

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

De UiTPAS is een spaar- 
en voordelenkaart voor 

je vrije tijd. Spaar punten bij activi-
teiten in deelnemende gemeenten 
en ruil je punten voor kortingen, 
gratis tickets, cadeautjes en exclu-
sieve voordelen! Aankoopprijs:  
5 euro.  Kinderen van 3 tot 18 jaar 
betalen 2 euro. Verkooppunten:  
cc De Plomblom, bib, sporthal  
’t Sportstekske en oud stadhuis.

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 UiTPAS aan kansentarief bij 
OCMW Ninove (054 51 53 50) en 
Teledienst Ninove (054 32 24 54).

Sinds kort kan je ook je UiTPAS 
gebruiken bij KVK Ninove en 
Osta Meerbeke (voetbalclubs), 
Atelier L’Arte (organisator van 
crea-feestjes/workshops) en spel-
lenclub Kierewiet.
Daarnaast kan je uiteraard nog 
steeds terecht bij de verschillende 
(sport)organisaties, stadsdiensten 
en jeugdbewegingen die reeds aan-
gesloten zijn in Ninove, Aalst, Lede, 
Erpe-Mere, Haaltert, Dendermonde, 
Berlare, Wichelen en Wetteren.

Een volledig overzicht van alle 
ruilvoordelen vind je terug op 
www.uitpasdender.be.  
Volg UiTPAS Dender ook op 
Facebook en blijf zo op de hoogte 
van de laatste nieuwtjes.      

Juni 
50 jaar huwelijk
Marcel Vanderhoeven, 
geboren op 16 april 1947,
met Annie Meganck,
geboren op 9 januari 1947.
Gehuwd op 6 juni 1968.

Johny Leirens,
geboren op 12 september 1947,
met Marie-Jeanne De Blander,
geboren op 20 februari 1948.
Gehuwd op 27 juni 1968.

GOUDVan jong 
naar

September 
50 jaar huwelijk
Hubert Coppens,
geboren op 3 maart 1947,
met Denise Beeckman,
geboren op 5 februari 1948.
Gehuwd op 6 september 1968.

René Wijns, 
geboren op 4 augustus 1945,
met Jacqueline Van Raem-
donck,
geboren op 25 januari 1945.
Gehuwd op 13 september 1968.

65 jaar huwelijk
Arthur Ooghe,
geboren op 13 juni 1931,
met Suzanna Van Der Haegen,
geboren op 26 maart 1932.
Gehuwd op 12 september 1953.

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

RODE KRUIS NINOVE

Bloedafnamekalender

> Woensdag 5 september: Ninove,  
cc De Plomblom, Graanmarkt 12

> Vrijdag 7 september: Meerbeke,  
Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42 

> Vrijdag 14 september: Outer,  
Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

telkens van 18 uur tot 20.30 uur

Combinatiecursus

Leer kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan 
met verstikking, ontwrichtingen, breuken, vergiftiging, hartaanval en 
reanimatie met AED.
> 12 lessen en praktische proef
> gratis
> Paul De Montplein 10, Ninove
> Start: vrijdag 14 september
> Inschrijving: pascalroobaert@hotmail.com

Meer info? www.rodekruis.be/afdeling/ninove

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

UiTPAS

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 evenementengids niet gekregen, haal 
dan een gratis exemplaar bij de stadsdiensten.

GRATIS PARKEREN
> Op zaterdag 1 september (jaarmarkt) kan je in het 

stadscentrum gratis parkeren. 
> Op dinsdag 18, woensdag 19 september (scholen-

cross) en zaterdag 29 september parkeer je gratis in 
de straten aan de sporthal (wijk ‘Blokken’).

P
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Eetfestijn t.v.v. Teledienst Ninove, 
vereniging waar armen het woord nemen. 

 

TELEFEEST 
 

Zaterdag 29 september van 18u30 tot 21u00 
 

I.H.H. Harten – Onderwijslaan – Ninove 
 

Warme schotel 16 €    -    kinderschotel 8 € 
 

Kalkoengebraad “fine champagne” 
Kalkoengebraad met groenten 
Zalm op Normandische wijze 

 
Kaarten te bekomen bij Teledienst 

Oude Kaai 13 – Ninove 
054 32 24 54 

 
info@teledienst-ninove.be – www.teledienst-ninove.be 

 

INFODAG DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2018
Van o naar 5 km of joggen naar 10 en 15 km

VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een start2run-
sessie vanaf dinsdag 25 SEPTEMBER om 19 uur. Dezelfde dag 
starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 km. Bedoeling is 

dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder prestatiedwang 
5, 10 of 15 km leert lopen. Er is begeleiding door ervaren 

jogbegeleiders op vaste uren op dinsdag, donderdag en zondag. 
Op donderdag 20 SEPTEMBER om 19.15 uur is er een 
informatievergadering in de clubkantien naast de piste. 

Inschrijving: 30 euro voor 30 trainingen. Een aantal mutualiteiten 
betaalt voor de start-to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld 

terug. Wil je achteraf aansluiten bij de VITA-jogkern dan wordt de 
start-to-run bijdrage afgehouden van het lidgeld. 

Ook hier wordt in begeleiding voorzien. 

JEUGDATLETIEK NINOVE
Trainingen: elke dinsdag en  

donderdag van 18.30 tot 19.30 uur: 
vanaf de leeftijd van VIJF jaar.

Ingedeeld in verschillende  
leeftijdsgroepen. Jeugd, geboren in 
2008 en 2007 begint om 18.45 uur.

Kom gerust langs voor een proefles

 NAAR 5 KM

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be

BEWEGING NODIG? DAN IS ER

Voor alle info: 
www.atletiekvita.be 

vita@telenet.be  
Eddy De Vogelaer 
0476 554 557 

•  Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten 
en waterputten

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

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

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

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

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

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST

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

b
vb

a

De stad biedt een perceel weiland 
in bruikleen aan als graasweide voor 
paarden of vee. Het perceel aan de 
Terrasstraat in Outer heeft een op-
pervlakte van circa 60a. De gebruiker 
moet op eigen kosten een afsluiting 
(paal en draad) plaatsen.
Stel je ten laatste 30 september 2018 
kandidaat via logistiek@ninove.be. 
Geef je naam, adres en telefoon-
nummer mee.

De toewijzing van de bruikleen 
gebeurt via loting. Kandidaat-gebrui-
kers kunnen de loting bijwonen.
De ingebruikname vangt aan na 
goedkeuring  van de ontwerp-over-
eenkomst door de gemeenteraad.
Opzegtermijn van de bruikleen: 
twee maand na ontvangst van 
aangetekende zending van de 
opzeg.      

Meer info
dienst logistiek
logistiek@ninove.be 
054 31 32 84

WEILAND IN BRUIKLEEN



GRATISHOORTESTIN UW AMPLIFONHOORCENTRUMNINOVE

SPRING BINNEN TIJDENS  
DE HOORADVIESDAGEN
VAN 10 TEM 21 SEPTEMBER

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas
Biezenstraat 5 (aan het Medisch Centrum), 9400 Ninove 
Tel.: 054/50.35.05 • Email: ingrid.lucas@amplifon.com

Annonce_ninove_A5_gratis_hoortest.indd   1 30/07/18   22:08

(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde

Tel. 054 50 07 81
www.vloerenbeke.be

LANDELIJK

MODERN

LUXE

PUUR

Lekker tot rust komen!

Mooi, strak
 maar sfeervol!
Perfectie tot in
 het detail!

Tegels met karakter!

Eigen plaatsingsdienst



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

MEER DAN 40 TERRASPROMOTIES!
•	 Tal van opties in natuursteen én 

keramische tegels
•	 Unieke formaten voor op tegel-

dragers (keramisch, 2cm dik)
•	 XL-formaten en XXL-formaten
•	 Keramisch parket voor buiten

Voor meer creatieve ideeën:
Check ons Youtube-kanaal!

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

Bezoek onze 
showroom virtueel!

    

KIES MET SMAAK
KRIJG GOESTING 

  

 
 

KRIJG KORTING ZONDER VRAGEN!


