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Week van de Opvoeding
Feesten met de buren

Samen sterk tegen sluikstort
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•  Ledigen & reinigen van septische putten, regenwaterputten en 
waterputten

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

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

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

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
info@devleminckjan.be 

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

RUIM- & ONTSTOPPINGSDIENST

DE VLEMINCK JAN
Philippe - Danny
Wij zijn 24/24 beschikbaar & 7/7 tot uw dienst!
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FESTIJN
2019

K.H. SINT-CECILIA
Appelterre-Eichem

vr.  10 MEI
18u - 22u

za. 11 MEI
18u - 22u

zo. 12 MEI
 11u30 - 15u

zaal PAX
Appelterre-Eichem

 

 

Kippenfilets

Ossentong

Steak

met diverse sausen
en frietjes

Eten af te halen vóór
11u en 17u30

Volwassenen €16
Kindermenu    €9
All-in menu  €22
(aperitief/hoofdschotel/dessert)
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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
> 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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Ninove

Volg ons op

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

 Instagram - Stad Ninove

of schrijf je in op de nieuwsbrief 

via www.ninove.be

STADHUIS NINOVE

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk gedrag, reispas) is 
op maandag-, dinsdag- en woensdagnamiddag open van 14 uur tot  
16 uur. Niet tijdens de zomermaanden.

ZITTING GEMEENTE- EN 
OCMW-RAAD

OCMW-raad op 22 mei, 19.30 uur in het stadhuis*
Gemeenteraad op 23 mei, 19.30 uur in het stadhuis
* Onder voorbehoud van een afzonderlijke OCMW-raad.

COMMISSIES
Gemeenteraadscommissies op 20 en 21 mei, 19.30 uur en
20 uur in het stadhuis.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA'S

Alle stadsdiensten zijn gesloten op 1 en 30 mei

Extra sluitingsdagen/-uren
> 8 mei: zwembad De Kleine Dender is voor publiekszwemmen 

gesloten van 13 uur tot 18 uur. (spelnamiddag)
> 24 mei: zwembad De Kleine Dender is voor publiekszwem-

men gesloten vanaf 17 uur. (watervolleybaltornooi)
> 31 mei: bib, cc. De Plomblom, jeugddienst, dienst cultuur, 

toerisme. Sporthal 't Sportstekske is op 31 mei open vanaf 16 
uur. 

> 1 juni: bib, dienst toerisme

INTERESSANT
4   Ninove zoekt advies

5   Het Mobiel Sociaal Huis

6   Gevelbank aan je voorgevel?

7   Feesten met de buren

8   Samen sterk tegen sluikstort

11   Maandklapper cc De Plomblom

16   Week van de Opvoeding

20   UiTkalender
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NINOVE ZKT. M/V/X VOOR ADVIES
De Ninoofse adviesraden zijn op zoek 
naar vers bloed. Wil je graag inspraak 
in het beleid dat de stad voert bin-
nen een bepaald domein? Stel je dan 
zeker kandidaat. Maar hoe werkt een 
adviesraad? We leggen ons oor te 
luisteren bij voorzitter Kris Engels en 
ondervoorzitter Luc Chevalier van de 
stedelijke sportraad.

Jullie zitten al jaren in een adviesraad. Wat 
houdt het boeiend?
Kris: “Op de eerste plaats de vriendschap. Het 
dagelijks bestuur van de sportraad bestaat 
momenteel uit negen mannen en drie 
vrouwen die elkaar heel goed aanvoelen. We 
zijn een hechte groep vrienden. Maar ook het 
werk op zich is natuurlijk aangenaam. De raad 
heeft echt wel impact op het sportbeleid van 
de stad. Het reglement dat bepaalt hoeveel 
subsidie de sportclubs krijgen, komt bijvoor-
beeld grotendeels uit onze pen.”
Luc: “En daar blijft het uiteraard niet bij. We 
organiseren bijvoorbeeld ook 
een jaarlijks evenement, de 
Ninofse Sportkrasjel, waarop 
we de sportlaureaten van het 
afgelopen jaar huldigen.”

Jullie hebben impact op 
het beleid, zeg je, maar hoe gaat dat in z’n 
werk?
Kris: “Neem nu dat subsidiereglement. Elk jaar 
gaat de sportraad, in nauwe samenwerking 
met de sportdienst en de schepen van sport, 
na hoe we dat kunnen optimaliseren. Een 
sportclub krijgt nu bijvoorbeeld meer mid-
delen als ze gediplomeerde trainers heeft. We 

hadden die regel enkele jaren terug opge-
nomen om de begeleiding van de sporters 
te verbeteren. Vandaag stellen we vast dat 
bijna alle clubs over gediplomeerde trainers 
beschikken. Het reglement heeft dus gewerkt. 
Maar misschien moeten we nu kijken om nog 
een stapje verder te gaan, en, ik zeg maar wat, 
clubs extra te belonen die sport aanbieden 
voor mensen met een beperking.”
Luc: “De clubs liggen zelf aan de basis van 
het reglement, en dat is mooi. Meer dan 
60 van de pakweg 100 Ninoofse sportclubs 
zijn al bij ons aangesloten, dus we hebben 
zeker een draagvlak. Alle beslissingen worden 
genomen door die groep. Dat gebeurt twee 
keer per jaar, op de algemene vergaderingen. 
Het voorbereidende werk doet het dagelijks 
bestuur, dat minstens één keer per maand 
samenkomt.”

Kan iedereen lid worden van een advies-
raad?
Luc: “De sportraad is wat dat betreft een 

uitzondering. Bij ons moet je, op 
enkele uitzonderingen na, afgevaar-
digd worden door een sportclub. 
Zo ben ik lid van Nino-Kubb en Kris 
zit bij voetbalclub K.V.K. Ninove.”
Kris: “De structuren van de advies-
raden verschillen nogal. Zo heeft 

de sportraad een eigen werkingsbudget, 
waarmee we onder meer de Sportkrasjel orga-
niseren. De stad werkt momenteel trouwens 
aan de optimalisatie van de raden, zodat ze 
fris en dynamisch kunnen blijven. En dat is 
belangrijk, net als een goede samenwerking 
tussen de raad, de diensten en het stads-
bestuur. Op dat vlak hebben wij zeker geen 
klagen, integendeel. 

"De sportraad 
heeft echt wel 
impact op het 

beleid van de stad”

Luc (links) met daarnaast Kris: “De stad werkt aan de optimalisatie van de raden, zodat ze fris en dynamisch kunnen blijven.”

Wil jij lid worden?

Wil je je kandidaat stellen voor een adviesraad? 
Op www.ninove.be/adviesraden vind je een over-
zicht van de verschillende raden én krijg je meer 
info over hun werking. Heb je interesse, stel je dan 
ten laatste 15 mei kandidaat, want in juni worden 
ze definitief samengesteld.

Welke adviesraden heeft de stad?

Sociaal
• ouderenadviesraad
• kinderopvang (LOK) = inschrijvingsperiode al 
afgelopen

Cultuur, jeugd en vrije tijd
• bib en cc de Plomblom
• VVV Ninove vzw
• kunst- en cultuurraad
• erfgoedraad
• feestcommissie
• sportraad
• jeugdraad

Grondgebied en economie
• milieu- en natuurbeleid (MINA-raad)
• ruimtelijke ordening (GECORO)
• marktcommissie (voor marktkramers)
• middenstandsraad (voor handelaars)

Meer info www.ninove.be/adviesraden
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www.ninove.be/adviesraden

ALLE SOCIALE 
DIENSTEN VANAF NU 
OP ÉÉN ADRES 
Bevrijdingslaan 7. Dat wordt het (tijdelijke) 
adres van de sociale diensten in Ninove vanaf 
mei 2019. 

Het gebouw is bij de meeste Ninovieters nog 
gekend als ‘het gebouw van de belastingen’. 
Onze medewerkers staan op deze locatie voor 
jou klaar om je te helpen met al je vragen 
over kinderen en opvoeding, werk, leefloon 
en budgethulp, wonen en energie, integratie, 
Noord-Zuid, senioren, welzijn en vrijwilligers-
werk.

Meer info
Mobiel Sociaal Huis
mobiel@sociaalhuisninove.be
0470 31 75 82

Meer

Sociaal Huis
info@sociaalhuisninove.be
054 51 53 50

HET MOBIEL SOCIAAL HUIS: 
EEN VAT VOL (ZORG)TIPS

De vrijwilligers van het Mo-
biel Sociaal Huis bezochten 
de voorbije jaren meer dan 
3.000 inwoners van onze 
stad. Wat ze doen? 75-plus-
sers laten kennismaken met 
het Ninoofse zorgaanbod 
voor senioren.

Eén van de vijftien vrijwilligers is Maria Penne. 
Een tweetal maanden terug bezocht ze Jac-
ques Lanneer. Hij sprak. Zij luisterde, én gaf tips 
die Jacques’ leven (opnieuw meer) kleur gaven.

Hoe ben je bij Jacques terechtgekomen, 
Maria?
Maria: “De sociale cel van de politie had 
contact opgenomen met de 
coördinatrice van het Mobiel 
Sociaal Huis. Ze voelden 
dat het niet goed ging met 
Jacques. Kort daarop ben ik bij 
hem gegaan voor een babbel.”
Jacques: “Ik kwam toen net uit het ziekenhuis, 
na een zware val. Het gesprek dat ik met de 
politie had, toen ik terug thuis was, heeft veel 
voor me betekend. Ze vertelden me dat ik 
mijn leven moest veranderen én ze zorgden 
ervoor dat Maria langskwam.”
Maria: “Al snel kwam in ons gesprek naar 
boven dat Jacques zich eenzaam voelt. En hij is 

zeker niet de enige. Het is een klacht die 
bij alleenstaanden heel vaak terugkomt 
in onze gesprekken. Vooral in de cen-
trumstraten horen we het vaak.”
Jacques: “Ik heb nochtans heel wat 
mensen rondom me. Via het zieken-
fonds komt er elke dag wel iemand over 
de vloer. Zo heb ik kookhulp, poetshulp en 
als ik ergens naartoe moet, krijg ik gezelschap. 
Maar toch mis ik iets.”

Hoe heeft Maria je kunnen helpen?
Jacques: “Ze heeft me doorverwezen naar 
Ontmoetingscentrum De Fontein. Sinds kort 
ga ik daar elke dinsdag eten. En ik moet zeg-
gen dat ik daar wel goede gesprekken heb, al 
zijn er toch vooral oude mensen.”
Maria: “Het is een goed teken dat je jezelf 
jonger voelt, Jacques, maar je bent intussen 
ook al 77 jaar, hé (lacht). En hoe meer je gaat, 
hoe beter je de mensen daar zal leren kennen. 

Maria, kom jij nog vaak bij 
Jacques op bezoek?
Maria: “We proberen vanuit het 
Mobiel Sociaal Huis maar één 
keer langs te gaan bij een inwoner, 

anders zouden we niet veel mensen kunnen 
bezoeken. Ons doel is om iedereen op weg 
te helpen en door te verwijzen. Al is het niet 
altijd makkelijk om het hierbij te laten. Ik doe 
dit nu twee jaar, aan gemiddeld vier bezoeken 
per week, maar sommige verhalen vergeet je 
niet. Zeker in het begin was het moeilijk om 
afstand te nemen, maar dat gaat steeds beter. 

 Jacques en Maria, die vrijwilligt bij het Mobiel Sociaal Huis.

Uiteindelijk kan je niet anders dan hopen dat de 
mensen in gesprek gaan met de diensten die je hen 
aanreikt. Want eigenlijk willen we maar één ding: 
dat iedereen zo lang mogelijk gelukkig thuis kan 
blijven wonen.”

Wist je dat …
> het Mobiel Sociaal Huis altijd op zoek is naar 
extra vrijwilligers? Wil je graag de rol van Maria 
opnemen, mail dan 
naar vrijwilligersloket@sociaalhuisninove.be of 
bel 0470 31 75 92.
> het Mobiel Sociaal Huis zelf contact met je 
opneemt voor een gesprek, zodra je 75 bent?
> het Mobiel Sociaal Huis tussen 2015 en nu alle 
thuiswonende 75-plussers uitnodigde voor een 
gesprek? Vanaf 2020 wil het Mobiel Sociaal Huis die 
leeftijd verlagen tot 65 jaar. De klemtoon zal bij de 
65-plussers meer komen te liggen op vrije tijd.
> je op www.sociaalhuisninove.be/fontein meer 
info vindt over Ontmoetingscentrum De Fontein?

Sociaal Huis onder constructie 
In 2020 zal je alle sociale diensten van de 
stad en het OCMW in het Sociaal Huis in 
de Burchtstraat vinden. Deze locatie wordt 
klaargestoomd als dé centrale plek voor alle 
inwoners met vragen over welzijn. Door de 
bouwwerken die er aan de gang zijn, verhui-
zen de OCMW-diensten op 2 mei van de 
Burchtstraat naar de Bevrijdingslaan 7. In dit 
gebouw vind je vanaf dan alle medewerkers 
uit de sociale sector samen, in afwachting van 
de opening van het vernieuwde Sociaal Huis.

Bereikbaarheid
Tot en met dinsdag 30 april zijn de OCMW-
diensten bereikbaar en aan het werk in 
de Burchtstraat (gebouw De Cooman). 

Vanaf donderdag 2 mei vind je ze in de 
Bevrijdingslaan 7, het voormalige gebouw van 
de belastingdienst waar sinds 2018 verschil-
lende diensten van de stad aan het werk 
zijn. De teams zullen er te vinden zijn op het 
gelijkvloers, waar één onthaal zal zijn voor de 
sociale diensten. De contactgegevens van de 
diensten blijven ongewijzigd en vind je via 
www.sociaalhuisninove.be. 

Oplaadpunt budgetmeters
Ook het oplaadpunt voor budgetmeterkaar-
ten (voor wie thuis een budgetmeter heeft), 
verhuist van de Burchtstraat naar de Bevrij-
dingslaan. Daarnaast werd ook een oplaad-
punt voor budgetmeterkaarten geïnstalleerd 
in de bib.

“Sommige 
verhalen vergeet 

je niet”

info
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Wil je je huis aan de straat-
kant verfraaien? Al aan een 
gevelbank of geveltuin gedacht? 
De stad geeft in beide gevallen 
een subsidie voor 70% van de 
kosten, met een maximum van 
200 euro per aanvraag. Interes-
sant, toch?

Aan de Aalstersesteenweg vind 
je sinds vorig jaar ’s zomers een 
kleine groene oase, ter grootte 
van enkele stoeptegels. Ze sluit 
naadloos aan op 
de gevel van de 
wijnhandel van 
Mark Longin. “Ik 
was van plan om 
druivenstokken te 
zetten in de tuin, 
om wijn van te maken. Maar toen 
ik las dat het mogelijk was om 
ook aan de gevel iets te planten, 

heb ik geen seconde getwijfeld 
om die aanvraag in te dienen”, zegt 
Mark. “Een straat met planten en 
bloemen heeft toch zoveel meer 
charme. Toen de stokken vorige 
zomer in blad stonden, kreeg ik veel 
toffe reacties.”

Trage groeier
“En de druivenstokken groeien bij-
zonder goed. Ik heb gekozen voor 
het druivenras Roland, waarvan 300 
à 500 jaar terug wijn werd gemaakt 

in deze streek. Maar 
vanaf begin 1800 is het 
ras verloren geraakt, 
tot het 30 à 40 jaar 
terug in Oudenaarde 
werd teruggevonden”, 
gaat Mark verder. “Ik 

ken twee wijnbouwers die met de 
druiven aan de slag zijn gegaan, en 
allebei zeggen ze dat het een trage 

groeier is, maar hier staan ze dus 
heel erg naar hun zin, en groeien 
ze enorm. Ze staan ook wel heel 
goed gepositioneerd, pal naar 
het zuiden. En ’s avonds hebben 
ze schaduw, wat ideaal is voor 
een druif. De geveltuin is dus een 
succes, en dat op verschillende 
vlakken.” (lacht)

Heb je interesse in een geveltuin of 
gevelbank? Ga naar www.ninove.
be en typ in de zoekbalk één van 
de termen. Je vindt er meer info, 
het reglement, het aanvraagfor-
mulier én inspiratietips voor een 
geveltuintje.

HEB JIJ BINNENKORT EEN GEVELBANK OF GEVELTUIN AAN JE VOORGEVEL?

“De geveltuin is 
een succes, en dat 
op verschillende 

vlakken”
Mark Longin bij z’n geveltuin. De druivenstok-

ken zijn nu nog kaal, maar als ze later dit 
voorjaar in blad staan, contrasteert het groen 

heel mooi op de donkere gevel.

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

HERDENKINGS-
PLECHTIGHEID 
‘EINDE 
WERELDOORLOG II’ 
OP 12 MEI
Het stadsbestuur nodigt op zondag 12 mei 
de bevolking uit om deel te nemen aan de 
plechtigheid ter herdenking van het einde 
van de Tweede Wereldoorlog.

Programma:
> 10.30 uur: eucharistieviering in de O-L-V-
Hemelvaartkerk, Ninove
>11.30 uur: bloemenhulde aan het vredes-
monument, Kerkplein
>11.50 uur: bloemenhulde aan het herden-
kingsmonument op de stedelijke begraaf-
plaats, Denderhoutembaan
>12.15 uur: bloemenhulde aan het ge-
denkteken van Fernand Taverne, Fernand 
Tavernestraat
> 12.30 uur: receptie in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein

Er is een bus ter beschikking voor de ver-
plaatsing naar de verschillende huldeplek-
ken. Vertrek om 11.40 uur op het Kerkplein.

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

Ook in 2019 halen we de BALBUS van stal. Van 
midden mei tot aan de grote vakantie kan je 
ons (bijna) elke vrijdag een bezoekje brengen. 
We trekken naar zes Ninoofse deelgemeenten 
en nestelen ons daar op een centraal punt in 
het dorp.

De BAL-wat?
De BALBUS is onze rondtrekkende bibbus. We 
gebruiken de bibbus als een mobiel infopunt van 
stadsdiensten die over een bepaald initiatief willen 
informeren. En als excuus om de mensen uit huis 
te halen en elkaar te ontmoeten!

Programma
• 18 uur tot 19 uur: snuisteren, picknicken en 
workshoppen
Vanaf 18 uur kan je komen snuffelen in een 
speciaal samengestelde collectie van de bib. De 
stad voorziet ook een drankje, maar breng gerust 
zelf iets mee om te knabbelen of te drinken. De 
jongsten onder ons worden ondertussen verwend 
met een creatieve workshop door de academie 
voor beeldende kunst en een vertelmoment.

• 19.15 uur tot 20.30 uur: buurtwandeling
Om 19u15 uur wordt iedereen uitgenodigd voor 
een dorpswandeling. Het wordt een rustige en 
kindvriendelijke wandeling van maximaal 4 km.

• 20.30 uur tot 22 uur: Klein Cultureel Moment
Terug aan de bus staat muzikaal talent uit het 
Ninoofse voor je klaar om er nog een fijne avond 
van te maken.

Praktisch
• Vrijdag 17 mei: Neigem, Dries
• Vrijdag 24 mei: Nederhasselt, MunHa / Hof ter 
Beke 
• Vrijdag 31 mei: Meerbeke, Gemeentehuisstraat

In juni passeert de BALBUS ook langs Lieferinge, 
Denderwindeke en Aspelare.

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

DE BALBUS TREKT ER WEER OP UIT!
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“De Dag van de 
Buren heeft voor 

meer contact 
gezorgd tussen de 

inwoners”

“Met 70 man waren we vorig jaar”, zegt Nele 
Wynant, een van de organiserende buren. 
“En de groep groeit elk jaar. Bij de eerste edi-
tie, vier jaar terug, hadden we enkel de buren 
van onze straat, de Melkbos, uitgenodigd. 
Maar de inwoners van de aanpalende straten 
vroegen of ze ook mochten deelnemen. En 
hoe meer zielen, hoe meer vreugd, natuurlijk 
(lacht)."

Afsluiten om 4 uur
Een groot feest, dat betekent ook vele 
helpende handen en veel werk. 
“We zijn wel een tijdje bezig met de orga-
nisatie”, vertelt Davy Pennewaert. “Vooraf 
doen we enkele vergaderingen met een 
vijftal koppels om alles op punt te zetten. 
En eigenlijk zijn die bijeenkomsten zeker zo 
plezant als het feest (lacht). Maar de avond 
zelf is uiteraard ook genieten. We starten 
rond 18 uur, zodat ook gezinnen met jonge 
kinderen kunnen komen, en 
afsluiten gebeurde vorig jaar om 
… 4 uur ’s nachts. Later die dag 
ruimen we op en drinken we de 
restjes leeg.” 

Glühwein en escargots
“Het buurtfeest leeft wel onder 
de mensen, merken we. We 
hebben intussen trouwens ook een Face-
bookgroep, zodat we tussendoor met elkaar 
dingen kunnen uitwisselen. De Dag van de 
Buren heeft dus zeker voor meer contact ge-
zorgd tussen de inwoners, ook met mensen 
die je anders minder ziet. We horen ook veel 
positiefs van de oudere buren. Die vinden 
het fantastisch dat ze nog eens buiten 
kunnen komen om een glas te drinken in 
de straat”, vult Nele Van Hecke aan. “Ja, we 
hebben de smaak echt wel te pakken. In die 
mate zelfs dat we dit jaar een wintereditie 
hebben georganiseerd, met onder meer 
glühwein en escargots.”

Gratis draaien
70 feestvierders, tenten, een springkasteel, 
een deejay … Hoe zit dat financieel? “Met 
de bijdrage van de stad alleen komen we er 
niet”, lacht Davy. “Vorig jaar kregen we een 
100 euro, waarmee we het springkasteel heb-

ben betaald. Maar het overige 
budget komt uit de verkoop 
van drank en hapjes, zoals 
worsten, hotdogs en ijsjes. We 
proberen onze prijzen wel zo 
laag mogelijk te houden. Een 
frisdrank of een pintje kosten 
bijvoorbeeld maar 1 euro. Met 
die kleine opbrengst huren we 

wat materiaal, betalen we de schminkster 
… En onze deejay is een buurman, die gratis 
komt draaien. Hij weet er altijd de sfeer in te 
brengen. Het zou niet de eerste keer zijn dat 
iemand de microfoon vastneemt en volop 
begint mee te zingen (lacht)".

FEESTEN MET DE BUREN, IN ASPELARE WETEN 
ZE HOE HET MOET

Kom jij op vrijdag 24 mei 
samen met de buren? In 
Melkbos in Aspelare pak-
ken ze de Dag van de Buren 
groots aan, met drie tenten, 
kinderanimatie en, jawel, 
een deejay.

Enkele van de organisatoren, met links vooraan Nele Wynant, midden vooraan Nele Van Hecke en rechts daarvan 
(met de zwarte jas) Davy Pennewaert.

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

Vanaf dit jaar wordt de Dag van de 
Buren ‘groen’. Samen moeten we zorg 
dragen voor ons milieu, onze buurten en 
onze buren. Om plasticvervuiling tegen 
te gaan, koop je best geen wegwerp-
materiaal zoals plastic bestek, borden of 
bekertjes maar gebruik je gewoon bestek 
of borden en een glas. De stad wil hierbij 
graag helpen en biedt gratis herbruikbare 
drinkbekers aan. De bekers haal je (na 
afspraak) af bij de uitleendienst van de 
stad en breng je afgewassen terug.

Wil je deelnemen met je straat of wijk aan 
Dag van de Buren op 24 mei? Nodig jij die 
dag je buren uit voor een drankje of hapje 
én een leuke babbel? Laat dit dan vóór 5 
mei weten aan de dienst communicatie en 
haal het gratis publiciteitsmateriaal af in het 
oud stadhuis (Oudstrijdersplein 6). De stad 
voorziet ook een kleine financiële tussen-
komst voor de onthaal- en receptiekosten.

Neem jij deel? Neem een foto en post 
die op Instagram met de hashtag #dag-
vandeburenninove. Dan kunnen we na het 
weekend op onze Instagrampagina een 
mooi sfeerbeeld brengen van jullie avond! 

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86 
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40 sluikstorters heeft de stad dit jaar al 
gevat. Mooi werk van de gemeenschaps-
wachten, zeg je? Inderdaad! Maar ze krijgen 
ook de hulp van ruim 100 Ninoofse Zwerf-
vuiljagers.

“Ik heb jarenlang in m’n eentje zwerfvuil 
geruimd. Maar toen hoorde ik van de Proper 
Strand Lopers, een initiatief aan de kust van 
enkele zwerfvuiljagers. Ik vond dat zo de max, 
dat ik het ook in Ninove wou proberen, en met 
resultaat”, zegt Kris De Wit, die begin vorig jaar 
de Facebookgroep Ninoofse Zwerfvuiljagers 
opstartte. De groep wil mensen bewust maken 
van de problematiek én organiseert maan-
delijks een grote opruimactie. Elke gevonden 
zak zwerfvuil krijgt bovendien een foto op 
Facebook.

Mekka van de afvaldumper
“Enkele maanden terug heb ik met m’n 
dochtertje de parkeertickets opgeruimd op 
de Weggevoerdenstraat. Weet je hoeveel we 
er vonden? 203!” Aan het woord is Karolien 
Swaelens. Ze ontdekte het verhaal van de 
Ninoofse Zwerfvuiljagers en raakte erdoor 
gefascineerd. Een andere ‘jager’, Tom Stae-
lens, ruimde al langer, maar 
leerde via de stad het Ninoofse 
burgerinitiatief kennen. “Ik 
merk wel dat zwerfvuil steeds 
ernstiger wordt genomen, en 
dat is een goeie zaak”, merkt 
hij op. “De voorbije maanden wordt onze straat 
in Appelterre-Eichem heel intens geruimd. Ver-
schillende buren stappen zelf op het zwerfvuil 
af. Maar er is nog veel werk. Ken je Nonnen-
borre? Dat is een stukje natuur in Appelterre, 

SAMEN STERK TEGEN SLUIKSTORT

Tom (links) met z’n dochtertje Laura, Karolien en Kris bij een zwerfvuilinzameling in Nederhasselt.

dat wat verscholen ligt. Dat is het mekka van 
de afvaldumper. Daar heb ik eens een volledig 
badkamermeubel gevonden, met tandenbor-

stels en slippers erbij.”

Microgolfovens
“1.091 zakken van 60 liter 
zamelden onze leden vorig jaar 
in”, gaat Kris verder. “Maar de stad 

neemt de problematiek ernstig, en daar zijn 
we blij mee. Na het ruimen zetten we de 
zakken op een centrale plek en stuur ik een 
melding naar de technische dienst, die ze de 
dag daarop komt ophalen. Vinden we een 

zak met afval die werd gedumpt, dan stuur ik een 
mail naar de GAS-vaststeller. Die snijdt ‘m open en 
zoekt naar spullen die naar de sluikstorter kunnen 
verwijzen. Dat is fijn samenwerken, omdat het re-
sultaten oplevert. We zitten ook twee keer per jaar 
samen met de stadsdiensten, burgemeester en een 
aantal schepenen, om onze ideeën te geven.”

Jonge gezinnen
“Het zwerfvuilprobleem is nog niet opgelost, maar 
we hebben al een stap gezet. En er zijn positieve 
signalen. We merken ook dat verschillende van 
onze leden afspreken om samen vuil te gaan rui-
men, terwijl we elkaar vorig jaar nog niet kenden”, 
zegt Kris tevreden. “Voor mezelf is er maar één 
groot nadeel. Ik kan niet meer genieten als ik een 
wandeling maak. Altijd wordt m’n oog naar zwerf-
vuil gezogen. Ik probeer het van me af te zetten, 
maar het wil maar niet lukken. (lacht)"

Wist je dat …

> je het volledige interview kan lezen op 
www.ninove.be/nieuws/zwerfvuil?
> de stad een ‘sluikstortcamera’ heeft? 14 mensen 
werden hiermee dit jaar al geïdentificeerd.
> de Ninoofse Zwerfvuiljagers nog op zoek zijn 
naar afvalruimers in Nederhasselt, Voorde en 
Aspelare?
> je gratis een grijptang, zakken en een fluo hesje 
kan ophalen bij de dienst leefmilieu?

“Nonnenborre is 
het mekka van de 

afvaldumper”

Meer info
dienst integrale veiligheid
integrale.veiligheid@ninove.be
054 31 33 61 



99

ZET DE BLOEMETJES BUITEN 
TIJDENS DE BLOEMEN-, TUIN- 
EN BIOMARKT

Kom jij op zondag 5 mei tussen 8 uur en 12.30 uur naar de bloemen-, 
tuin- en biomarkt op de Graanmarkt. Je ontdekt er een uitgebreid 
aanbod van één- en meerjarige bloeiende planten, kruiden, water-
planten, groenten- en fruitplanten & bio- en artisanale producten. Per 
aankoopschijf van 10 euro krijg je een gratis zakje potgrond. En wie zin 
heeft, kan een macramé plantenhanger maken! 

Workshop macramé
Tijdens de bloemenmarkt kan je deelnemen aan een workshop. 
Creatieve workshopster Sarah leert je hoe je zelf een plantenhanger 
maakt in macramé. 

Praktisch:
- gratis workshop
- van 9 uur tot 12 uur (max. 15 personen)
- aan het standje op de Graanmarkt, ter hoogte van de Carrefour 
Market.

Inschrijven voor de workshop kan via 054 31 32 66 of lokale.econo-
mie@ninove.be. Wie vooraf inschrijft, krijgt voorrang! 

Standhouder worden bij een volgende editie?
Wil je bij een volgende editie van de bloemen-, tuin- en biomarkt 
graag deelnemen als standhouder? Dat kan! Vul het onlineformu-
lier in op www.ninove.be of neem contact op met de dienst lokale 
economie.

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

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

VERRAS JE MAMA MET 
EEN GESCHENKBON OP 
MOEDERDAG! 

Op 12 mei worden wereldwijd alle moeders extra in de wat-
ten gelegd! Ben jij nog op zoek naar inspiratie voor een leuk 
Moederdag cadeau? Wat dacht je van een geschenkbon van de 
stad? Die kan zij uitgeven op meer dan 130 verschillende adresjes 
in Ninove en de deelgemeenten. Er zijn bonnen van 5, 10, 25 en 50 
euro. Geen nood als de gelukkige niet meteen weet wat ze wil, de 
geschenkbon is twee jaar geldig! Overtuigd? Koop dan snel jouw 
geschenkbon aan de onthaalbalie van het stadhuis.

Meer info over de geschenkbon en alle deelnemende handelaars 
vind je op www.ninove.be/geschenkbon. 

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

BERMBEHEER

Sinds enkele jaren worden de wegbermen 2 keer per jaar gemaaid. Door het 
afvoeren van het bermmaaisel krijgen voedselminnende plantensoorten 
zoals brandnetel, distel, berenklauw en hoge grassen het moeilijk waardoor 
er bloeiende planten in de bermen de kans krijgen om zich te ontwikkelen. 
Goed beheerde bermen zijn niet alleen visueel aantrekkelijk vanwege de 
bloemen maar bieden veel kansen aan allerlei insecten en vlinders.

Om veel bloeiende planten in de bermen te krijgen, is niet alleen de 
verarming van de bodem noodzakelijk. De planten moeten ook hun zaad 
kunnen verspreiden. Daarom is het belangrijk om soms iets later te maaien of 
de berm maar 1 keer te maaien. Natuurlijk is het ook op sommige plaatsen 
nodig om vroeg te maaien voor de verkeersveiligheid. In Ninove houden we 
ons aan volgende planning voor het maaibeheer:

> vanaf 15 mei wordt op enkele plaatsen een strook van 75 cm gemaaid 
omwille van verkeersveiligheid
> vanaf 15 juni worden de meeste bermen gemaaid behalve enkele plaatsen 
met een specifieke vegetatie (let op de bordjes langs de weg)
> vanaf 30 september worden alle bermen gemaaid
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VERKIEZINGEN 26 MEI
Op zondag 26 mei 2019 trekken we naar het stembureau voor de 
verkiezing van het Europees parlement, het Vlaams parlement en de 
kamer van volksvertegenwoordigers.

Ten laatste op 11 mei worden de oproepingsbrieven verzonden. Je krijgt deze 
brief dus ongeveer 14 dagen vóór de verkiezingen in je brievenbus.
Op 26 mei kom je tussen 8 uur en 13 uur naar het kiesbureau dat bovenaan 
je oproepingsbrief vermeld staat. Je brengt je oproepingsbrief en je identiteits-
kaart mee. 

HOE STEMMEN?

Hoe stem je geldig?
Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van: 
•  een lijststem. Je kleurt daarvoor het vakje bovenaan de lijst in.
• een naamstem. Je kleurt daarvoor het vakje naast één of meerdere 

naamstemmen op eenzelfde lijst in of je geeft een lijststem in combinatie 
met een of meer naamstemmen binnen dezelfde lijst.                            

• 
Opgelet! Je stem is ongeldig wanneer je op verschillende lijsten hebt gestemd.

Wat als je niet persoonlijk kan gaan stemmen?
Als je niet persoonlijk kan gaan stemmen, ben je verplicht om aan iemand een 
volmacht te geven. Deze persoon dient zich dan persoonlijk in jouw stembu-
reau aan. Iedere kiezer kan wel slechts 1 volmacht krijgen!

Wie bij volmacht voor iemand anders gaat stemmen, moet volgende docu-
menten meebrengen naar het kiesbureau van de volmachtgever:
• je eigen identiteitskaart
• je eigen oproepingsbrief
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
• het volmachtformulier
• het attest die de onmogelijkheid om te gaan stemmen, staaft    

VOLMACHT
       
Wanneer kan je bij volmacht stemmen?
Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:
• Je bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stem-

bureau te gaan. Je voegt dan een medisch attest bij de volmacht
• Je bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland. Je voegt bij 

de 

          de volmacht een attest van de werkgever met de bevestiging dat je op           
          26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de      
          leden van je gezin die met jou in het buitenland verblijven, kunnen op     
          basis van dat attest een volmacht geven.
• Je bent in België, maar je moet op de dag van de verkiezingen werken. 

Je voegt dan bij de volmacht een attest van de werkgever met de beves-
tiging dat je op 26 mei om beroeps- of dienstredenen niet kan stemmen.

• Je oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit. 
Je voegt dan bij de volmacht een attest waaruit de uitoefening van je be-
roep blijkt. Dat attest kan je verkrijgen bij de dienst bevolking. Ook de 
leden van je gezin die met jou samenwonen, kunnen op basis van dat 
attest een volmacht geven.

• Je kan niet naar het stembureau gaan om redenen in verband met je 
geloofsovertuiging. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de 
religieuze overheid met de bevestiging dat je op 26 mei onmogelijk naar 
het stembureau kan gaan.

• Je bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau 
gaan. Je voegt dan bij de volmacht een attest van de directie van de 
instelling waar je studeert.

• Je verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierbo-
ven vermeld. Je voegt dan bij de volmacht een attest dat je tot en met 
25 mei kan afhalen bij de dienst bevolking. Met dit attest en de nodige 
bewijsstukken wordt de onmogelijkheid om op 26 mei naar het stembu-
reau te gaan, vastgesteld.

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

Op zaterdag 25 mei en zondag 26 mei is de dienst bevolking uitzonder-
lijk open van 9 uur tot 12 uur. Je kan er dan terecht voor het afhalen van 
volmachtformulieren, een duplicaat van je kiesbrief en gegevens over de 
kiesbureaus.

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

CINECLUB LUCIFER 
PRESENTEERT 
‘NINOOFSE’ 
KORTFILM 

‘WILDEBEEST’ IS VOORPROGRAMMA 
VAN ‘TANNA’ 

De Ninoofse filmclub Lucifer presenteert voor 
haar voorlaatste voorstelling van dit seizoen een 
opmerkelijke en exotische ‘double bill’: 
de hoofdfilm ‘Tanna’ wordt voorafgegaan door 
een bekroonde kortfilm van Ninovieter Nicolas 
Keppens en Aalstenaar Matthias Phlips.

Nicolas Keppens toonde als jonge, afstude-
rende kunstenaar een reeks tekeningen op de 
allereerste editie van KRASJ, de Ninoofse biën-
nale actuele kunst, in 2012. Sindsdien zoekt de 
geboren Ninovieter zijn weg in het kunstencir-

cuit, als assistent van Hans Op de Beeck (een 
van de Belgische boegbeelden in het buiten-
land) én met eigen projecten als animatiefilmer. 
Op 7 mei kan je in cc De Plomblom kijken naar 
zijn kortfilm ‘Wildebeest’, die hij samen met 
Matthias Phlips (bij lezers van De Standaard 
beter bekend als MAT, de zaterdagcartoonist 
van Daniël) realiseerde. In ‘Wildebeest’ wordt 
de droomsafari van Linda en ‘Troyer’ een 
vreselijk echt avontuur wanneer ze worden 
achtergelaten in de savanne. ‘Wildebeest’ won 
de Publieksprijs op het prestigieuze Kortfilmfes-
tival Leuven in 2017.

‘Romeo & Julia’ in Vanuatu
De hoofdfilm op 7 mei is ‘Tanna’ van Martin 
Butler & Bentley Dean. Tanna is een afgelegen 
eiland in de Stille Zuidzee. Het meisje Wawa 
wordt er verliefd op de jongen Dain, de klein-
zoon van het stamhoofd. Maar het stamhoofd 
heeft Wawa uitgehuwelijkt om de vrede met 

een rivaliserende stam te bezegelen. Wawa 
en Dain lopen weg. Ze weigeren hun lot te 
aanvaarden en moeten kiezen tussen hun hart 
en de toekomst van de stam.

Praktisch 
• ’Wildebeest’ (Nicolas Keppens & Matthias 

Phlips) / ‘Tanna’ (Martin Butler & Bentley 
Dean)

• dinsdag 7 mei, 20 uur (inleiding om 19.45 
uur); in de pauze tussen de beide films 
verloot Cineclub Lucifer de dvd van elke 
film die ze dit seizoen heeft gespeeld

• cc De Plomblom, Graanmarkt, Ninove
• 6 euro (jongeren 4 euro)
• UiTPAS-activiteit 
• info: cultuur@ninove.be of     

cineclublucifer@gmail.com



dienst bevolking
bevolking@ninove.be
054 31 32 65 TE

 GA
ST DE PLOMBLOM

ZA 04 & ZO 05.05.2019
I MOVE

DANSVOORSTELLING
WWW.IMOVESTUDIO.BE

DI 07.05.2019
CINECLUB LUCIFER

TANNA (MARTIN BUTLER & BENTLEY DEAN)
& WILDEBEEST

(NICOLAS KEPPENS & MATTHIAS PHLIPS)

WOE 08.05.2019
HOMMAGE AAN RUFIJN DE DECKER
DIENST TOERISME / 054 31 32 85

ZO 12.05.2019
DANCE-EXPERIENCE

 DANSVOORSTELLING
0495 93 42 61

ZA 18 & ZO 19.05.2019
FUNDANCE VZW / DANSVOORSTELLING

WWW.FUNDANCE.BE

VR 24, ZA 25 EN ZO 26.05.2019
FLEX DANSSCHOOL NINOVE 

DANSVOORSTELLING
FLEX.NINOVE@HOTMAIL.COM

DO 09.05.2019 DIMITRI LEUE  

DI 14.05.2019 FILM: DARKEST HOUR 

DI 21.05.2019 TONEELHUIS, ARSENAAL/LAZARUS  

CC De Plomblom

MEI
2019

PROGRAMMA



Dimitri Leue vertelt het verhaal 

van Walter, de havenloods, die op 

een schone dag merkte dat er niet 

alleen tabak en alcohol van de 

boot valt. 

Een nostalgisch, humoristisch 

verhaal over de liefde. 

Scheepjes verwelken, bloemen 

vergaan, maar spreekwoorden 

blijven altijd bestaan.

Ieder cliché heeft zijn waarheid, 

iedere waarheid is  a ls  een 

pannenkoek. Hoe dun ook, hij 

heeft altijd twee kanten.

En je kan er veel suiker opdoen, 

maar als de pannenkoek zout is, 

is hij zout. 

Een bitterzoet komisch verhaal 

met erotische elementen. (Zoals 

daar zijn: een tepelhof (eigenlijk 

2), een snor (wel degelijk 1) en 

olijfolie (ongeveer 250dl.), ...)

Komt dat luisteren!

Met: Dimitri Leue - verteller

DIMITRI LEUE
WAT VALT ER?

DO 09.05
20.00 uur · CC De Plomblom

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

VP: € 11,20

DARKEST HOUR 
VERENIGD KONINKRIJK – DRAMA/OORLOG
2017 – 125 MINUTEN

Een onherkenbare Gary Oldman kruipt in de huid van Winston Churchill voor een 

film die zich afspeelt tijdens een van de meest turbulente periodes uit de Britse 

geschiedenis, WO II. 

De toenmalige kersverse premier moet in de eerste dagen van zijn ambt 

de hartverscheurende keuze maken tussen het onderhandelen over een 

vredesverdrag met Nazi-Duitsland of vechten voor de idealen en vrijheid van 

zijn natie.

Terwijl de dreiging van een invasie voelbaar is, heeft Churchill te maken met een 

onvoorbereid volk, een sceptische koning en de weerstand van zijn eigen partij. 

Om de loop van de wereldgeschiedenis te veranderen, moet hij dit dieptepunt 

zien te overwinnen.

Regie: Joe Wright
Met: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas

PROGRAMMA

DI 14.05
14.00 uur · 20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 6,00

REDUCTIE: € 5,00

VP: € 5,00



Bagaar is gebaseerd op de film Coup de Torchon 

(1981) van Bertrand Tavernier. Daarin wordt het 

verhaal verteld van een ontwrichte gemeenschap 

van witte kolonialisten in een Afrikaans land net 

voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In deze bewerking is het verhaal gesitueerd in 

een niet zo verre toekomst op een eiland waar 

‘vluchters’ samengebracht worden totdat een 

beslissing is genomen of ze naar het continent 

mogen of niet. Maar het continent houdt al 

jaren de grenzen stevig dicht. Hulpverleners en 

militairen zijn aan zichzelf overgelaten om de boel 

draaiende te houden. De samenleving zakt weg in 

morele lamlendigheid.  

De chef van het eiland, Lucien Cordier, is een 

zwakkeling, de risee van de stad die de corruptie 

van zijn omgeving door de vingers ziet. Totdat 

er iets in hem kantelt en hij zich zonder enige 

scrupule begint te ontdoen van iedereen die hem 

voor de voeten loopt. 

De voorstelling is een confrontatie tussen 

scenografische precisie en baldadige, rauwe 

speelsheid, tussen literaire ernst en schijnbare 

l ichtvoet igheid,  tussen een doordachte 

vormgeving en een anarchistische aanpak. 

Bevolkt met groteske personages in extreme 

situaties en vol scherpe dialogen balanceert het 

universum van Bagaar op de rand van de afgrond. 

Bijtende maatschappijkritiek vermengt zich met 

zwarte humor. Een ongemakkelijke fabel over het 

morele bankroet van een samenleving die heel erg 

veel op de onze lijkt.

Een quote:
“Kunt ge een paal kwalijk nemen dat hij in een gat 

past? Het zou kunnen dat hij een paar konijnen 

vermorzelt, maar is het die paal zijn fout dat hij 

er juist in past?”

Naar: Coup de Torchon van Bertrand Tavernier, 
Jean Aurenche 
Regie: Guy Cassiers
Coregie: PIETER GENARD
Dramaturgie: ERWIN JANS
Bewerking: COLLECTIEF 
Dramaturgie: Erwin Jans 
met: Katelijne Damen, Koen De Graeve, Pieter 
Genard, Marianne Loote, Günther Lesage, 
Ryszard Turbiasz, Joris Van Den Brande, 
Charlotte Vandermeersch 
Scenografie: Tim Van Steenbergen  
Kostuum: Karen De Wolf 
Lichtontwerp: Fabiana Piccioli 
Coproductie: TONEELHUIS, ARSENAAL/LAZARUS
Met de steun van: CASA KAFKA PICTURES 
- CASA KAFKA PICTURES TAX SHELTER 
EMPOWERED BY BELFIUS, TAX SHELTER 
MAATREGEL V/D BELGISCHE FEDERALE 
OVERHEID

TONEELHUIS ARSENAAL/LAZARUS
& GUY CASSIERS
BAGAAR

DI 21.05
20.00 uur

CC De Plomblom

Inleiding om 19.15 uur in 

vergaderlokaal 1ste verdieping

TICKETS: € 14,00

REDUCTIE: € 13,00

-26 jaar: € 7,00

VP: € 11,20

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 2019-2020.
We verwachten de nieuwe brochure eind mei. Hou zeker onze website
(www.ccdeplomblom.org) en facebook in de gaten!



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

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 Ilse Aelgoet: 054 34 10 01 -

ilse.aelgoet@ninove.be 

VRIENDENPAS!
Ook dit seizoen wordt het abonnement 

vervangen door  de vr iendenpas.  Een 

vriendenpas kost € 10,00 maar biedt je heel 

wat voordelen:

 Je krijgt een fikse korting op de ticketprijs, 

ook voor familievoorstellingen en films, en 

dit tijdens het ganse seizoen. Hoe meer 

voorstellingen je kiest, hoe voordeliger jouw 

vriendenpas wel wordt.

 Je bent niet verplicht om meteen een 

aantal voorstellingen vast te leggen. Je 

kan één of enkele favoriete voorstellingen 

boeken en nadien op eigen tempo andere 

voorstellingen toevoegen. Je kan nu al 

enkele voorstellingen kiezen, zonder direct 

een jaar vooraf alles in te plannen.

TICKETS EN VRIENDENPAS ONLINE TE 
KOOP
 Je kan vriendenpassen en tickets kopen 

via de website www.ccdeplomblom.org. Hier 

vind je ook een handleiding. Je kan nu ook 

online zelf je plaatsen kiezen! 

RESERVATIES
 Reserveren kan tijdens de openingsuren van 

de balie ter plaatse of telefonisch op het 

nummer 054 34 10 01.

 Reservaties moeten binnen de 14 dagen na 

reservatiedatum betaald zijn, zoniet vervalt 

uw reservatie automatisch.

REDUCTIE
 Voor voorstellingen georganiseerd door het 

cultuurcentrum: +55 en mindervaliden.

 Voor bepaalde voorstellingen georganiseerd 

door het cultuurcentrum krijgen -26-jarigen 

50% korting.

 Groepen vanaf 15 personen krijgen voor 

theater en klassieke muziek 20% korting.

 Academies krijgen 50% korting voor het 

bijwonen van voorstellingen in klasverband.

 (al deze tickets dienen vooraf gezamenlijk 

afgehaald te worden)

BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
 Contant of via bancontact aan de balie in de 

inkomhal van het cultuurcentrum

 Via overschrijvingen met betaalgegevens 

via bevestigingsmail

 Met cultuurcheques

 Online via betaallink

OPGELET!
 Wijzigingen in de programmatie zijn steeds 

mogelijk.

PRAKTISCHCCDEPLOMBLOM

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG
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ROND ERATO 
De Zaterdagen van de Bib
Hoe klim ik in mijn stamboom?

Een introductie genealogie voor begin-
ners. Stamboomonderzoek, ook wel 
genealogie genoemd, is het onderzoek 
naar voorouders. Ninovieter Herman van Isterdael, voorzitter van 
de Heemkundige Kring van Okegem, deelt zijn kennis met ons. 
Na deze introductie zijn er twee vervolgsessies mogelijk, met een 
bezoek aan de bib en het archief.

Praktisch
• Zaterdag 25 mei, 11 uur, leescafé bib
• Gratis, inschrijven is niet nodig

Maandag verwendag
Noord- en Zuidpool door Joris Capenberghs en 
Fritz Buyl

Niet één verteller op deze Maandag verwendag, maar twee! Joris 
Capenberghs komt zijn ervaringen delen over de Noordpool 

BIBNIEUWS
MOEDERDAG 
VOORLEESUURTJE
Op zaterdag 4 mei staat het voorleesuurtje in 
het teken van Moederdag op 12 mei. Het voor-
leesuurtje, voor kinderen van 3 tot 6 jaar, start 
om 10.30 uur. Er wordt een halfuurtje voorge-
lezen en aansluitend kan je knutselen. Voor het 
knutselmoment breng je een kinderschoen-
doos mee. Het overige materiaal wordt door de 
bib voorzien. Wat de kinderen knutselen is nog 
een verrassing! 

Praktisch
• Zaterdag 4 mei om 10.30 uur, jeugdbib
• Gratis, maar schrijf je wel vooraf in via 
bib@ninove.be. 

DIGISESSIE 2: 
STREAMING VOOR 
BEGINNERS
 
Tijdens de tweede digisessie duiken we in de 
wereld van online muziek en videodiensten. We 
maken kennis met Spotify: een onuitputtelijke 
bron van muziek die overal toegankelijk is.
We bekijken hoe je muziek zoekt, afspeellijsten 
kan maken en hoe intelligent Spotify is om net 
de muziek die jij graag hoort te selecteren. We 
gaan ook dieper in op de mogelijkheden van 
online muziekdiensten en bekijken de verschil-
len tussen gratis en betalende abonnementen.
 
Niet alleen over muziek, maar ook over 
streaming van films en series kunnen we heel 

wat vertellen. Het populairste platform is zeker 
Netflix. Maar ken je Amazon Prime al?
We grasduinen doorheen het online landschap 
van video aanbieders en bekijken de kostprijs 
en de apparatuur die je nodig hebt.
 
Praktisch
• Zaterdag 18 mei van 10 uur tot 11.30 uur
• Leescafé of bibzaal (afhankelijk van het
 aantal inschrijvingen)
• Gratis, maar schrijf je wel in via
 bib@ninove.be

Meer info
• bib
bib@ninove.be
054 32 40 04
• www.kjv.be

WINNAARS KINDER – EN JEUGDJURY 
VLAANDEREN (KJV) 

KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar, die per leef-
tijdsgroep acht boeken lezen. In Ninove komen zij sinds 3 jaar samen in een 
leesgroep om te praten over de boeken en ze te beoordelen. Wanneer de 
juryleden alle boeken hebben gelezen, mogen ze stemmen. 
Intussen is dit seizoen van de KJV afgesloten (mét een superleuk slotfeest) 
en werden de winnende boeken gekozen. Benieuwd naar de winnende 
titels? Onze groepen kozen volgende winnaars: 

• Plasman van Jaap Robben (groep 1: tot 6 jaar)
• Dappere Max van Ed Vere (groep 2: 6 tot 8 jaar)
• Waarom een bos geen ramen heeft van Korneel De Rynck 
(groep 3: 8 tot 10 jaar)

terwijl Fritz Buyl zijn licht werpt op de Zuidpool. Twee vliegen in 
één klap!

Joris Capenberghs over de Noordpool
Joris Capenberghs komt vertellen over het boeiende leven van 
de poolreiziger Knud Rasmussen (1879-1933). Hij reisde als eerste 
op hondensleeën van Groenland naar Alaska. Joris staat ook 
stil bij welke lessen we kunnen trekken uit de levensstijl van de 
Noordpoolvolkeren en welke dramatische gevolgen de huidige 
klimaatsveranderingen kunnen hebben voor hun voortbestaan, 
het Noordpoolgebied en de aarde. 

Fritz Buyl over de Zuidpool
Fritz Buyl begon met zeilen op 13 jarige leeftijd en is gepassio-
neerd in regatta meteo-tactics. Hij verblijft met regelmaat op 
Antartica. Hij is dan ook de ideale persoon om zijn ervaringen 
met dit prachtige werelddeel met ons te delen. 

Praktisch
• Maandag 3 juni, 20 uur, polyvalente zaal van cc De Plomlom 
(ingang via E. De Deynstraat)
• 5 euro
• reserveer vooraf via bib@ninove.be, 
054 32 40 04 of aan de bibbalie
• UITPASvoordeel: 10 UITPAShouders komen in ruil 
voor 10 Uitpunten gratis!

• Lampje van Annet Schaap 
(groep 4: 10 tot 12 jaar)
• Oorlog in een koffer van Berti Persoons 
(groep 5: 12 tot 14 jaar)

Op 11 mei worden de nationale winnaars bekend gemaakt. 
Spreekt de Kinder- en Jeugdjury jou ook aan? Check dan de website 
www.kjv.be. Daar vind je ook alle boeken terug die dit jaar en de vorige 
jaren gelezen werden. 
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www.sociaalhuisninove.be

Meer info
Huis van het Kind
huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be
054 50 55 45

WEEK VAN DE OPVOEDING 

De Week van de Opvoeding wil opvoeden en ouderschap zichtbaar en bespreekbaar maken. 
Dit jaar werd gekozen voor het thema 'Opvoeden, dat doen we samen'. Naast een informeel netwerk 
van familie, vrienden en kennissen, is er ook een stevig netwerk van organisaties en diensten om 
gezinnen te ondersteunen.

Tijdens de Week van de Opvoeding (16 tot 23 mei) kunnen ouders en kinderen deelnemen aan 
heel wat activiteiten.

Babymassage (donderdag 16 mei)

Sessie babymassage voor baby’s van 1 tot 9 maand onder professionele begeleiding. Breng een 
handdoek mee.  
∆ Wanneer? 9.30 uur tot 11 uur 
∆ Waar? Consultatiebureau Kind en Gezin, Aalstersesteenweg 39B, Ninove
∆ Deelnemen: gratis 
∆ Inschrijven: cb.ninove@kindengezin.be of kom langs op het consultatiebureau van 
Kind en Gezin Ninove.

Workshop: peuters in actie  (zaterdag 18 mei)

Peuters van 1,5 jaar tot 3 jaar komen samen met hun (groot)ouders spelen en bewegen. Breng een badhanddoek mee en doe losse makkelijke 
kledij aan.
∆ Wanneer? 15 uur tot 16.15 uur 
∆ Waar? IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13A, Ninove
∆ Deelnemen: gratis 
∆ Inschrijven: www.cm.be/selfservice/agenda
Inschrijven: https://www.cm.be/selfservice/agenda

Infoavond: zindelijkheid en de kleuterschool (dinsdag 21 mei) 

Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. Tijdens deze vormingsavond staan we stil bij allerlei 
vragen rond zindelijkheid. Tijdens deze interactieve infoavond ga je in gesprek met de regioverpleegkundigen van Kind en Gezin. 
∆ Wanneer? 19 uur tot 21 uur  
∆ Waar? IBO ’t Kadeeken, Parklaan 13A, Ninove
∆ Deelnemen: gratis 
∆ Inschrijven: cb.ninove@kindengezin.be of kom langs op het consultatiebureau van Kind en Gezin Ninove.

Workshop: basistechnieken kindergrime (woensdag 22 mei)

Zou je dolgraag zelf je kindje leren grimeren? Kom dan samen naar deze workshop en tover met enkele eenvoudige basistechnieken het ge-
zichtje van jouw spruit om tot een leuk personage. 
∆ Wanneer? 14 uur tot 16 uur
∆ Waar? Speelodroom, Bevrijdingslaan 9, Ninove
∆ Deelnemen: gratis 
∆ Inschrijven: huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be

Infoavond: cyberpesten (donderdag 23 mei)

Gepest worden, kan het leven van je kind een heuse hel maken. Zeker als het ook online gebeurt:  het komt extra hard aan en houdt nooit op. 
Hoe gaat cyberpesten precies in z'n werk? Wie zijn daders en slachtoffers en wie kijkt toe? Bestaat er een perfecte aanpak? Tijdens deze info-
avond komen getuigenissen  van kinderen, jongeren, ouders en experts aan bod. Je krijgt zicht op het mediagebruik van jongeren. We pakken 
het interactief aan met een quiz en een stellingenspel en reiken heel wat concrete tips aan. 
∆ Wanneer? 20 uur tot 22 uur 
∆ Waar? KAAi stadslabo, Oude Kaai 11, Ninove
∆ Deelnemen: gratis 
∆ Inschrijven: huisvanhetkind@sociaalhuisninove.be

Kleurwedstrijd voor kinderen tot en met 12 jaar (tot 12 juni)

Rep je op woensdag naar Speelodroom en vraag er de kleurplaat van de Week van de Opvoeding! Breng jouw ingekleurde tekening ten laatste 
op 12 juni terug en ontvang een leuke attentie. Er zijn mooie prijzen te winnen, waaronder een jaarabonnement in Speelodroom! 
De winnaars worden bekend gemaakt via de Facebookpagina van Huis van het Kind Ninove. 
∆ Wanneer? Tot 12 juni   
∆ Waar? Speelodroom, Bevrijdingslaan 9, Ninove 
∆ Deelnemen: gratis 
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NIEUWE SPORTKAMPEN

Op zoek naar een sportief kamp voor dochter of zoon? 
Check de sportkampen op www.ninove.be en schrijf snel in!

• 1 tot en met 5 juli: dansmix
• 8 tot en met 10 juli: kleuterkamp
• 15 tot en met 19 juli: sportmix
• 22 tot en met 24 juli: sportkamp voor mensen met beperking
• 22 tot en met 26 juli: atletiekstage
• 5 tot en met 9 augustus: dansmix
• 5 tot en met 9 augustus: sportmix
• 12 tot en met 14 augustus: kleuterkamp
• 19 tot en met 23 augustus: outdoor Challengekamp
• 26 tot en met 30 augustus: regiolympics
• 28 oktober: kleuterhappening
• 29 oktober: Kids Challenge Day

SPORTELEN@C: SPORTDAG AAN ZEE VOOR DE 
ACTIEVE 50-PLUSSERS

De regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen organiseert sportelen@C, 
de sportdag aan zee voor de sportieve 50-plussers van Ninove, Haaltert, 
Denderleeuw, Geraardsbergen en Lierde. 
Op het programma: sporten op het strand, korte of lange wandeling, 
sportinstuif.
Kostprijs: 20 euro (busvervoer, sportactiviteiten, koffie, aperitief, flesje 
water, versnapering en verzekering). Inschrijving en betaling tot 16 mei bij 
de sportdienst.

Meer info
• sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
• zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be
054 33 40 64

SPORTNIEUWS

ZWEMMER ZWEM

In zwembad De Kleine Dender is het sowieso altijd fijn vertoeven. In 
de maand mei zijn er nog twee extra leuke activiteiten.

Spelnamiddag 
Het zwembad wordt omgetoverd tot een avontuurlijke zwemhal vol 
leuke activiteiten en opdrachten… van bootje varen tot een span-
nende quiz, op maat van kinderen tussen 6 tot en met 12 jaar.. Maak 
een groepje met enkele vrienden en ga de uitdaging aan. Speciaal voor 
deze spelnamiddag is het zwembad gesloten voor publiekszwemmen 
van 13 uur tot 18 uur. Alle ruimte voor de deelnemers dus!

Praktisch
• woensdag 8 mei, van 14 uur tot en met 17 uur. 
• 5 euro per kind. Kinderen moeten minstens 50 m kunnen zwem-

men om te mogen deelnemen. 
• vooraf inschrijven aan de balie van het zwembad
• het zwembad zal voor publiekszwemmers gesloten zijn van 13 

uur tot 18 uur.

Watervolleybaltornooi
Recreatief watervolleybaltornooi voor jongeren en volwassenen vanaf 
14 jaar. Maak een ploegje van 4 personen en schrijf je in. Gemengd of 
niet-gemengd, dat maakt niet uit. Wie weet, wordt jouw team wel de 
grote winnaar!

Praktisch:
• vrijdag 24 mei, 18.30 uur
• ploegen van 4 personen vanaf 14 jaar (gemengd of niet ge-

mengd) 
• vooraf inschrijven aan de balie van het zwembad
• 15 euro per ploeg (inclusief verzekering en leuk gadget voor elke 

deelnemer)
• het zwembad zal voor publiekszwemmers gesloten zijn vanaf 17 

uur.

Wist je dat je in Speelodroom, de speelotheek 
in de Bevrijdingslaan, elke woensdag van 11 
uur tot 17 uur speelgoed kan ontlenen? Of 
gewoon gezellig wat tijd kan doorbrengen 
met andere ouders? De medewerkers helpen 
je graag verder bij het uitzoeken van gepast 
speelgoed of met allerlei kind gerelateerde 
vragen (bv. rond voeding, opvoeden,…). Elke 
maand worden er ook activiteiten georgani-
seerd. In mei kan je deelnemen aan:

• knutselen voor Moederdag op woensdag 8 
mei: maak een leuk cadeautje voor Moeder-
dag! 

SPELEN IN SPEELODROOM
• workshop basistechnieken kindergrime 
op woensdag 22 mei: leer met een paar ba-
sistechnieken zelf je kindje grimeren (i.k.v. 
Week van de opvoeding (zie p.16).

Praktisch
• Activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 
jaar (en hun ouders)
• Van 14 uur tot 16 uur in Speelodroom, 
Bevrijdingslaan 9, Ninove
• Gratis 
• Inschrijven via huisvanhetkind@sociaal-
huisninove.be

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

50 jaar huwelijk
Etienne De Villaer, 
geboren op 23 januari 1945,
met Anita Corijn, 
geboren op 7 augustus 1949.
Gehuwd op 31 mei 1969.

60 jaar huwelijk
Romanus Van Berlamont, 
geboren op 11 oktober 1936,
met Lena Van Bever, 
geboren op 4 april 1937.
Gehuwd op 4 april 1959.

René De Boeck, 
geboren op 19 juni 1934,
met Elsa Britton, 
geboren op 23 januari 1936.
Gehuwd op 2 mei 1959.

René Daelman, 
geboren op 2 januari 1933,
met Frieda Van Ginderdeuren, 
geboren op 5 januari 1936.
Gehuwd op 8 mei 1959.

Marcel Van Schepdael, 
geboren op 3 november 1935,
met Daniëla Evenepoel, 
geboren op 19 december 1937.
Gehuwd op 29 mei 1959.

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

BLOEDAFNAMEKALENDER

> Dinsdag 28 mei: Appelterre, Zaal Pax, Dorp 13, van 18 uur tot 20.30 uur
 De bloedafname in Ninove, Meerbeke en Outer vinden plaats tijdens 
de maand juni.

Meer info? www.rodekruis.be, voorzitter@ninoverodekruis.be 

LAAT JE BELASTINGS-
AANGIFTE INVULLEN

Op 15, 16 en 17 mei kan je in het stadhuis van 
9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 18 uur 
je personenbelastingen laten invullen door de 
ambtenaren van de FOD Financiën.

Maak een afspraak!
Wil je je belastingaangifte laten invullen, 
dan moet je vooraf een afspraak maken bij 
de dienst burgerzaken via 054 31 32 65 of 
bevolking@ninove.be. Per gemaakte afspraak 
kan je maar één aangifte laten invullen. Wil je 
meerdere aangiften laten invullen, dan moet je 
meerdere afspraken maken. Als je geen afspraak 
hebt, kunnen we je niet helpen. Aangiften van 
zelfstandigen worden niet ingevuld.

Breng volgende documenten mee:
 > aanslagbiljet van het aanslagjaar 2018 (in-
komsten 2017)
 > identiteitskaart
 > fiscale fiches die je ontvangen hebt

Indien je je niet kan vrijmaken op deze dagen 
kan je ook terecht in het belastingskantoor in 
Aalst (Dr. André Sierensstraat 16/BUS1), elke 
werkdag van de maand mei van 9 uur tot 12 
uur en elke werkdag van juni van 9 uur tot 15 
uur.
Voor algemene vragen over de personenbelas-
ting kan je bellen naar het contactcenter van de 
FOD Financiën 0257 257 57

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

INDIENEN VAN EEN AANVRAAG 
BIJ DE FOD SOCIALE ZEKERHEID

Voor het indienen van een aanvraag voor erken-
ning van je handicap, een tegemoetkoming, een 
parkeerkaart of een andere vorm van onder-
steuning voor mensen met een handicap, kan 
je vanaf 1 mei enkel nog na afspraak terecht bij  
het team welzijn van het Sociaal Huis (Bevrij-
dingslaan 7, Ninove). Een afspraak maak je via 
welzijn@sociaalhuisninove.be, 054 31 32 45.

Spreekuur FOD Sociale Zekerheid 
De FOD Sociale zekerheid heeft één keer per 
maand spreekuur in het stadhuis voor specifieke 
vragen over tegemoetkomingen voor mensen 
met een ziekte of handicap. 
Wanneer? Elke eerste maandag van de maand 
van 13.30 uur tot 15 uur.
Waar? Stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ver-
gaderzaal 2, eerste verdieping).

RONDE VAN FRANKRIJK
RIJDT DOOR NINOVE!
 
Noteer alvast in je agenda: zaterdag 6 juli rijdt 
de Ronde van Frankrijk door Ninove. We 
verwachten de tourcaravan rond 11 uur, de 
renners rond 13 uur. De renners fietsen via 
Roosdaal ons grondgebied binnen, en rijden 
via de Brusselsesteenweg naar de Brakelse-

steenweg. Daar gaan zij richting Geraards-
bergen.
 
De doorrit brengt heel wat ambiance met 
zich mee, maar tussen 9 uur en 14 uur ook 
verkeershinder op en rond het parcours. Alle 
praktische regelingen lees je begin juni op 
de website van de stad en in de volgende 
Ninove Info.

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

ONTHAAL 
NIEUWE 
INWONERS 

Woon jij sinds 10 mei 2018 
nieuw in Ninove? Dan 
verwachten we je op zondag 
12 mei in Woonzorgcentrum 
Klateringen (Centrumlaan 
173) voor het jaarlijks ont-
haalmoment voor nieuwe inwoners. 
Programma:
- 9.30 uur: ontvangst en ontbijt
- 10.30 uur: begeleide stadswandeling
- 12 uur: korte receptie
Inschrijven voor dit onthaalmoment is verplicht en kan tot ten laatste 3 mei bij de dienst 
communicatie.

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



VACATURES
Check www.ninove.be 
voor nieuwe vacatures. 
Je vindt er het meest 
recente overzicht van 

jobaanbiedingen.

Meer info
personeelsdienst
personeel@ninove.be
054 31 33 06

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

0475 36 06 54 - 054 50 28 62
etiennedepauw@telenet.be
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Geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

Appelterre-Eichem, Aspelare,  
Nederhasselt, Voorde
> Centraal oproepnummer:  054 42 39 39

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

Uren
Weekendwachtdienst loopt van  
vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt  
van de vooravond om 20 uur tot de  
volgende morgen om 8 uur.

Tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:   0903 39 969 
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
  09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst  
(regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:    053 70 90 95
> zaterdag, zondag en feestdagen: 
  09.00 - 18.00 uur

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

De wachtdienst van 9 uur tot 22 uur is 
raadpleegbaar op de wachtkaarten bij de 
individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

De apotheek met nachtwacht, tussen  
22 uur en 9 uur, wordt niet geafficheerd. 
Om die te kennen, bel je naar het nummer 
0903 99 000.

WACHTDIENSTEN

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

GRATIS 
PARKEREN
> Op zaterdag 18 mei 

(tuinfeest kleuter-
school Ikke) parkeer 
je gratis in de straten 
aan de sporthal (wijk 
‘Blokken’).

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

MAAK RUIMTE VOOR 
OOST-VLAANDEREN 
2050 
De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de 
opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal 
Ruimtelijk Beleidsplan met bijhorende beleidska-
ders. De Provincie maakt werk van een toekomst-
gerichte ruimtelijke planning en kijkt richting 2050. 
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan bevat de 
langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte 
in de Provincie Oost-Vlaanderen. Dat plan dateert 
van 2004. Tijd dus om dat te actualiseren. 
Een eerste stap heeft de Provincie al gezet met 
de opmaak van de kernnota ‘Maak Ruimte voor 

Oost-Vlaanderen 2050’. Nu werkt de 
Provincie daaraan verder. Gebaseerd 
op onderzoek, overleg met de lokale 
besturen, experten en mensen uit ver-
schillende sectoren, maakt de Provincie 
een nieuw toekomstgericht ruimtelijk 
beleid op. Een eerste verplichte stap 
in de procedure is de bekendmaking 
van de opmaak van het voorontwerp 
beleidsplan met beleidskaders. 

In het najaar van 2019 volgt een eerste in-
spraakmoment in de procedure: de raadpleging 
van de conceptnota.

Meer info over het proces en toekomstige 
participatiemomenten vind je op www.oost-
vlaanderen.be/ruimte2050.
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1 mei
1-mei markt
Wat? Rommelmarkt, oldtimerse-

vent, optredens, avondmarkt
Waar? Denderkaai, Vaartweg, 
      Dr. Hemerijckxplein, Burcht-

dam en Brusselstraat
Uur? 9 tot 22 uur (avondmarkt 

van 14 tot 
     22 uur)
Wie? Handelswijk Rechteroever 

(avondmarkt) en Café Den 
    Belleman (andere activiteiten)

2 mei
Levensreddend handelen bij
baby's en kinderen
Wat? Deze EHBO-opleiding pakt 

de meest voorkomende onge-
vallen bij kinderen aan.

Waar? Cc De Plomblom, 
    Graanmarkt 12, Ninove
Uur? 19 uur
Wie? Delta Healthcare Consul-

ting

3 mei
Workshop ‘Vilten’
Wat? Je maakt een broche en 

halsketting in vilt. 
Waar? Refter gemeenteschool 

Denderwindeke. Ingang via 
Kruisveldstraat 120

Uur? 19.30 uur
Wie? Gezinsbond Denderwin-

deke

4 mei 
Voorleesuurtje Moederdag
Zie p. 15

4 – 26 mei
Tentoonstelling Rufijn De
Decker
Wat? Tentoonstelling met schil-

derijen, tekeningen, affiches, 
cartoons… van Rufijn

Waar? In het huis van Rufijn, 
 F. Tavernestraat 23, Ninove
Uur? Za. en zo. van 13.30 uur tot 

19 uur
Wie? Familie De Decker

5 mei
Bloemen-, tuin- en biomarkt
Zie p. 9

5 mei 
City Run
Wat? Jogging door het stadscen-

trum (kinderlopen en 5, 10 en 
15 km). Start en aankomst aan 
de atletiekpiste Ninove. 

Waar? Atletiekpiste, Parklaan, 
Ninove

Uur? Vanaf 14.45 uur
Wie? VITA atletiekclub vzw

Tot 5 mei 
Erfgoeddag tentoonstelling
Wat? Tentoonstelling over de 

geschiedenis van ambachte-
lijke beroepen

Waar? Buurthuis Berdam, 
Brusselsesteenweg 13, Ninove
Uur? Za. en zo. en 1 mei: 
 10 tot 18 uur
Wie? Dienst cultuur, Erfgoedraad, 

Fotokring Focus, Postzegel-
kring Ninove

7 mei 
Film Filmclub Lucifer
 Zie p. 10

8 mei
Knutselen voor Moederdag 
in Speelodroom 
 Zie p. 17

8 mei
Spelnamiddag in zwembad
De Kleine Dender 
 Zie p. 17

8 mei
Stadsbezoek
Wat? Daguitstap naar Roeselare 

(met de bus)
Waar? Vertrek op het gemeente-

plein in Meerbeke
Uur? Vertrek: 8.15 uur
Wie? Pasar Ninove

8 mei
Hommage Rufijn De Decker
Wat? Hommageconcert rond 

zanger-kunstenaar Rufijn De 
Decker. Met liedjes, gebracht 
door ‘zijn muzikanten’, foto’s 
en filmpjes wordt een beeld 
geschetst van zijn leven. Ver-
rassende gastoptredens maken 
de avond compleet. 

Waar? Cc De Plomblom, 
 Graanmarkt 12, Ninove
Uur? 20 uur
Wie? Dienst toerisme en 
 VVV Ninove

8, 15, 22 en 29 mei 
Babbelonië Ninove
Wat? Wil je je stadsgenoten beter 

leren kennen? Heb je zin in 
boeiende gesprekken en leuke 
activiteiten? In Babbelonië 
ontmoeten Nederlandstaligen 
en anderstaligen elkaar.

Waar? Bib, Graanmarkt 12, 
Ninove

Uur? 9 tot 11 uur.
Wie? Vormingplus Vlaamse 

Ardennen-Dender

9 mei
Petanque- en Kubbtornooi
Wat? Petanque- en Kubbtornooi 

OKRA, Gewest Ninove
Waar? Terreinen Abdijstraat, 

Ninove
Uur? 14 tot 17 uur
Wie? OKRA Sport Midden-

Vlaanderen

9 mei 
Culture Club
Wat? Met de ‘Culture Club’ proef 

je wat er in Ninove te beleven 
valt. Met leuke groepsactivi-
teiten. 

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

10 mei
Workshop ‘Handlettering’
Wat? Bij handlettering ga je 

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

Waar? Refter gemeenteschool 
Denderwindeke, Kruisveld-
straat 120

Uur? 19 tot 21 uur
Wie? Gezinsbond Denderwin-

deke

Staat jouw  
activiteit al  
in Ninove Info?
Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gegevens in 
op www.ninove.be (startpagina 
onderaan) > ‘Geef zelf je activiteit 
in’ ! De 10e van de maand 
voorafgaand aan de maand van 
publicatie trekken wij een lijst uit 
deze UiTkalender. Gegevens die la-
ter worden ingegeven, zullen enkel 
verschijnen in de digitale kalender, 
niet in de gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-leden, 
worden niet opgenomen.

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

UiTKALENDER

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

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

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

Het filmoverzicht in 
Cinema Central, 

Lavendelstraat 25, Ninove 
lees je op 

www.cinemacentral.be
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10 mei 
Onthaal nieuwe inwoners
Zie p. 18 

11 mei 
Spelavond Kierewiet
Wat? Spelavond voor door-

winterde boardgamers en 
occasionele partygamers. 
Speluitleggers en bordspellen 
aanwezig.

Waar? Buurthuis 't Kouterken, 
Kouterbaan 34, Okegem

Uur? 20 tot 24 uur
Wie? Spellenclub Kierewiet

12 mei
Ninof rommelmarkt
Wat? Rommelmarkt, elke 2de 

zondag van april tot en met 
oktober. Vooraf inschrijven 
verplicht voor een verkoop-
stand.

Waar? Niniaplein, Centrumlaan, 
Ninove

Uur? 8 tot 14 uur
Wie? ninof.rommelmarkt@
gmail.com

12 mei
Herdenking Einde WOII
Zie p. 6

12 mei
Kermis Outer – Lebeke

13 mei
Theatermonoloog ‘Va is
koning’
Wat? Theatermonoloog over 

(jong)dementie, gebracht door 
Willy De Jaeghere

Waar? Oud stadhuis , Oudstrij-
dersplein 6, Ninove

Uur? 19.30 tot 21 uur
Wie? Praatcafé Dementie

16 mei 
Week van de Opvoeding - 
Babymassage
Zie p. 16

17 mei 
BALBUS in Neigem
Zie p. 6

18 mei
Digisessie in de bib
Zie p. 15

18 mei 
Week van de opvoeding –
Workshop Peuters in actie
Zie p. 16

18 – 19 mei
Tentoonstelling
Wat? Laura van toont een 

selectie uit haar recent werk. 
Laura van werkt Nat-in-Nat en 
experimenteert ook met het 
schilderen met de linkerhand.

Waar? Garage Neven, Vest-
barm+50, Ninove

Uur? 18 mei: vanaf 19 uur, 19 mei 
van 13 tot 19 uur

Wie? Garage Neven

19 mei
Wandeling Rufijn De Decker
Wat? Herdenkingswandeling 

naar heel veel plekken in 
Ninove die gelinkt zijn aan 
het werk van Rufijn, met 
bezoek aan zijn atelier. Vooraf 
inschrijven.

Waar? Vertrek aan het toeristisch 
bezoekerscentrum, Hospitaal-
kapel, Burchtstraat 44, Ninove

Uur? 14 uur
Wie? Dienst toerisme en VVV 

Ninove

21 mei 
Week van de Opvoeding – 
Infoavond Zindelijkheid en de
kleuterschool
Zie p. 16

21 mei
Voordracht ‘Veel mannen heb-

ben ondertitels nodig om 
vrouwen te begrijpen’

Wat? Journalist-auteur Manu 
Adriaens vertelt wat zijn 
ontmoetingen met bekende 
figuren hem hebben geleerd 
over het streven naar geluk. 

 En hij geeft luchtige tips 
afkomstig van beroemde 
vrouwen en mannen uit 

 binnen- en buitenland.
Waar? Gemeenteschool Dender-

windeke, Edingsesteenweg 344
Uur? 20 uur
Wie? Davidsfonds Denderwin-

deke

22 mei 
Week van de Opvoeding –
Workshop basistechnieken
kindergrime
Zie p. 16

23 mei 
Week van de Opvoeding –
Infoavond Cyberpesten
Zie p. 16

24 mei 
Watervolleybaltornooi in
zwembad De Kleine Dender
Zie p. 17

24 mei
Dag van de Buren
Zie p. 7

24 mei 
BALBUS in Nederhasselt
Zie p. 6

25 mei 
Rond Erato: De zaterdagen van
de bib: Hoe klim ik in mijn
stamboom?
Zie p. 15

30 mei
Ronde van Schoonderhage
Wat? Fiets- en wandelevene-

ment voor het goede doel. 
Wegritten (80, 50 en 25 km), 
mountainbikerit (50 km), 
wandelingen (10 en 6 km). 
Muzikale ambiance op de 
aankomstplaats.

Waar? Vertrek en aankomst: 
Zwarte Flesch Pollare, 

 Schuitstraat 16
Uur? Starten vanaf 7.30 tot 15 

uur. 
Wie? Schoonderhage vzw

31 mei 
BALBUS in Meerbeke
Zie p. 6

31 mei
‘De Vrijdagen’ - Samen eten
Wat? ‘De vrijdagen’, een maandelijk-

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

Waar? Huis Tabor, Biezenstraat 19, 
Ninove

Uur? Van 16.30 uur tot 18 uur
Wie? Kerk in Ninove
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(N8) Brakelsesteenweg 607
9400 Ninove - Voorde
Tel. 054 50 07 81

49 jaar ervaring

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

www.vloerenbeke.beGeniet deze zomer

van je

nieuwe terras

IKORN

17u tot 21u

SINT-ALOYSIUSCOLLEGEHEILIGE HARTEN SECUNDAIR



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

wekelijks vers geoogst

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

Afhaalpunt Ninove : Bioshop Ninove, Weggevoerdenstrat 36  

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

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

Kom naar de opendeurdagzondag 26 mei
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IN MEI    OP ALLE TEGELS 

+  EXTRA KORTING AAN ZELFPLAATSERS

+  GRATIS LEVERING (vanaf € 900) 
+  GRATIS GEBRUIK TEGELSNIJDER 
+  GRATIS WIT ZAND OM TE VOEGEN

In mei leggen alle 
 slimmerikken tegels!
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