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Zomeren in Ninove!
Energie herladen in de bib

Dure vakantie? Hoeft niet!



TEGELS VOOR BINNEN...

UNIEK VOOR BELGIE: zo veel tegelopties in 2cm dik!
45x45, 60x60, 60x120, 90x90, 45x90, 50x100,80x80, 120x120

Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove)
Tel 054 33 10 89 | mail@veronove.be

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u | za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30
zondag en maandag gesloten

DALLEN VOOR BUITEN...

Plaatst u zelf? Vraag ons uw speciale korting!

Wij zijn met vakantie van ma. 15/07/2019 tot en met ma. 5/08/2019
BESTEL TIJDIG!

Zomer_19.indd   1 9/05/2019   10:04:43



COLOFON
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: dienst communicatie: 
Valéry De Smet

Eric Danhier
Liesbeth Renneboog

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

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • stadhuis 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

Lay-out: 
Studio Washi • 9320 Erembodegem

Tel. 0473 64 39 85 • www.studiowashi.be

Druk: 
ABC Drukkerij • 9402 Meerbeke

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

6
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 50 50 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)*<

In
fo

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 19 juni, 19.30 uur in het stadhuis*
Gemeenteraad op 20 juni, 19.30 uur in het stadhuis
* Onder voorbehoud van een afzonderlijke OCMW-raad.

COMMISSIES
Gemeenteraadscommissies op 17 en 18 juni, 19.30 uur en 20
uur in het stadhuis.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

EXTRA'S
Alle stadsdiensten zijn gesloten op 9 juni, 10 juni, 11 juli
(uitgezonderd zwembad De Kleine Dender: open van 9 uur
tot 17 uur), 21 juli en 15 augustus

Extra sluitingsdagen
> 1 juni: bib, dienst toerisme
> 8 juni: bib
> 1 juli t/m 18 augustus: cc De Plomblom
> 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 juli: sporthal ’t Sportstekske
> 12 juli: jeugddienst, dienst cultuur, sporthal ’t Sportstekske
> 29 juli t/m 4 augustus: sporthal ’t Sportstekske 
(onderhoudsweek)

INTERESSANT
4   Zomeren in Ninove

10   Dure vakantie? Hoeft niet!

11   Politie houdt vakantietoezicht

13   Maandklapper cc De Plomblom

18   Ninove scherpt klimaatambities aan

19   Energie herladen in de bib
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NEDERHASSELT

ASPELARE

VOORDE

APPELTERRE-EICHEM

OUTER

POLLARE

DENDERWINDEKE

BABABAALALLBBUBUBU BSBA

Vlaamse
Filmkens

TRAGE WEGEN-
WANDELING
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WANDELING

Vlaamse
Filmkens

TRAGE WEGEN-
WANDELING

Vlaamse
Filmkens

TRAGE WEGEN-
WANDELING

GALGENVELD-
WANDELING 
VVV NINOVE

BABABAALALLBBUBUBU

ZOMERWANDELING
NEDERHASSELT
VVV NINOVE

TRAGE WEGEN-
WANDELING

ZOMEREN IN NINOVE!
WAAR KAN JE TERECHT?
Benieuwd wat er de komende maanden te beleven valt in (groot) 
Ninove? Check dit handige plannetje! Alle details lees je op de volgende 
pagina's of in het Ninoofs Zomer(s) Zakboekje.
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MEERBEKE

DENDERWINDEKE

OKEGEM

NEIGEM

LIEFERINGE

NINOVE

Ninove
1692

Vlaamse
Filmkens
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WANDELING

BLUE-BIKE

BSBA
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Lented
rink

SINKSEN- 
KERMIS

PARKCONCERTEN

WANDELZOEKTOCHT 
VVV NINOVE

11 JULI | FEEST VAN 
DE VLAAMSE  
GEMEENSCHAP

TRAGE WEGEN-
WANDELING
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Lentedrink

HAP, dat is culinair genieten in het stadspark. Tientallen 
eetkraampjes maken van het stadspark (omgeving 't Oe-
verstekske) één groot openluchtrestaurant van vrijdag 5 tot 
zondag 7 juli.

Uitstel is geen afstel! Doordat de nieuwjaarsreceptie van de 
stad dit jaar niet doorging, heffen we nu graag samen met jou 
het glas op zondag 9 juni, tijdens de lentedrink van de stad. 
Kom tussen 11 en 13 uur naar de binnenkoer van het stadhuis, 
en geniet bij een hapje en een drankje van een goeie babbel en 
zomerse muziek van Los Bandos. Vind je 13 uur te vroeg om 
naar huis te gaan, dan kan je nog naar de Sinksenkermis op de 
Graanmarkt.

NINOVE 1692

Kom op 15 en 16 juni naar Ninove 1692 op Doorn Noord, het 
historisch event waar het 17de-eeuwse legerkamp van Ninove 
opnieuw tot leven komt! Er zullen gevechtsscènes te zien zijn, 
net als demonstraties met kanonnen, musketgeweren en paar-
den. Er zijn archeologische rondleidingen, soldatenverhalen door 
'Stones & Stories' en workshops voor kinderen. Proef vanaf 20 
uur de sfeer van Ninove 1692 op de Graanmarkt.
www.ninove.be/1692

Zomer + donderdag =  De Donderdagen

Het circus- en straatfestival De Donderdagen is er 
weer. Wat we je bieden? 20 acts, gespreid over 9 
zomerse avonden. 
www.ninove.be/dedonderdagen
> 4 juli
 Les P'tits Bras | Brazzmatazz
> 11 juli
 Tea Time Company | Duo Berlingo |
 folKK / Vlaanderen Danst
> 18 juli | in Appelterre-Eichem
 Les Hirondelles | Die Verdammte  
 Spielerei | Compagnie Charlie
> 25 juli*
 DDF Crew | Cie Dyptik
> 1 augustus 2019
 Balance toi | Be-Flat
> 8 augustus
 Amoukanama Circus | Kate & Pasi
> 15 augustus
 Cie Mirador | Shakti Olaizola
> 22 augustus
 100 Racines | Karel Casier & Cie Mobil
> 29 augustus
 Takapa | Avis de Tempête

* Deze datum staat foutief als 26 juli in het Zakboekje.

VIER KEER VLAAMSE FILMKENS IN  
OPEN LUCHT

Voor de zevende keer al trekt de dienst cul-
tuur met een openluchtcinema naar gekende 
en minder gekende plekjes van onze stad. 
Twee keer vertonen we een recente Vlaamse 
film, de andere twee keer laten we jullie kiezen 
welke film het wordt.

DIT MAG JE DEZE ZOMER ÉCHT NIET MISSEN!
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TIEN JAAR PARKCONCERTEN

De parkconcerten vieren hun tiende editie! Een 
feestjaar dus, met zes in plaats van vier festival-
avonden. Op de affiche staan onder meer Bram en 
Lennert, Les Truttes, Jelle Cleymans, Sam Goris en 
Guy Swinnen.

Spannend
“Bij mooi weer verwelkomen we gemiddeld 3 à 
4.000 toeschouwers in het stadspark.” Aan het 
woord is Kim Barbé. Samen met enkele vrienden 
richtte hij tien jaar terug MASPOE op. “Destijds 
waren er ‘s zomers in Ninove veel minder activiteiten 
dan vandaag, en wij wilden wat leven in de brou-
werij brengen. De eerste keer was spannend, want 
je weet niet waaraan je te verwachten, maar we 
hebben meteen een vliegende start genomen. Van 
bij het eerste concert hadden we veel volk en de 
sfeer zat goed.”

Mooie affiche
De voorbije jaren zijn al heel wat kleine en grote 
namen de revue gepasseerd. “We proberen zowel 
lokale artiesten als grotere namen op het podium 
te krijgen”, gaat collega Benjamin Adam verder. “Al is 
dat laatste niet altijd makkelijk, omdat we een gratis 
festival zijn. We leven bij de gratie van de sponsors 
en de drankinkomsten. Maar we kunnen elk jaar 
toch een mooie affiche voorstellen, denken we. 
Dit jaar wordt het trouwens de beste, maar ook de 
duurste.” (lacht)

Data en programma op www.maspoe.be.
Lees het volledige interview op 
www.ninove.be/parkconcerten-2019.

BALBUS RIJDT WEER UIT

Misschien was je er vorig jaar bij, toen we die bus een eerste keer 
lieten uitrijden? Ook nu is de BALBUS het decor voor een mini-
event in enkele dorpen. We brengen telkens een dorpswandeling en 
wat cultureel vertier. Enkele stadsdiensten zijn aanwezig met een in-
formatiestand en je kan er je fiets laten labelen. De ‘Tekenacademie’ 
verzorgt een creatieve workshop. Maar vooral is de BALBUS een 
mooie gelegenheid om met ‘het dorp’ samen te komen en gezellig 
bij te kletsen.

> Meerbeke
 vrijdag 31 mei vanaf 18 uur 
 Gemeentehuisstraat
 muziek: Common Roots

> Lieferinge
 vrijdag 7 juni vanaf 18 uur 
 dorpsplein
 muziek: The A-Tease

> Denderwindeke
 vrijdag 21 juni vanaf 18 uur 
 speelplaats gemeenteschool
 muziek: Duo Gestrikt

> Aspelare
 vrijdag 28 juni vanaf 18 uur 
 buurthuis ‘Hofstad’
 muziek: Duo Gestrikt

www.ninove.be/balbus

> Okegem, station, vrijdag 16 augustus
 De Collega’s 2.0
> Pollare, Zwarte Flesch, zaterdag 17 augustus
 Aan jullie de keuze: Girl of Coureur? 
 Stem via www.ninove.be/openluchtfilms
> Voorde, zorgcentrum Wilgendries, vrijdag 23 augustus
 Niet schieten
> Outer, kerk van Lebeke, zaterdag 24 augustus
Vlaams Filmke ‘retro’. Wat is de schoonste Vlaamse Film van de voor-
bije 30 jaar? Je mag hem kiezen uit een lijst van 10 Vlaamse filmklas-
siekers op www.ninove.be/openluchtfilms.

NINOVE FEEST IN HET VLAAMS OP 11 JULI
 
Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap wordt dit jaar een bonte mix 
van muziek, theater en een Vlaamse Markt op en rondom de Graanmarkt. 
Vanaf 16 uur wordt de markt het toneel voor een Lees- & Luistermarkt 
waar je tweedehandse boeken en cd’s/lp’s kan kopen en verkopen, een 
knutselmarkt waar je huisgemaakte spullen mag tonen en verkopen, en een 

smikkel- & sneukelmarkt met eetkraampjes. Om 19 uur starten De Donder-
dagen en vanaf 20.30 uur gaan we dansen. Eerst is er folKK: 15 jonge folk-
muzikanten (met gastzangeres Eva De Roovere) zorgen voor sprankelende 
interpretaties van muziekparels. Aansluitend organiseren we een dj-battle 
(sorry: een plaatjesboerengevecht). Elke kandidaat-dj krijgt maximum 30 
minuten de tijd om het volk te vermaken met Vlaamse Lieden en Liederen. 
www.ninove.be/ninove-feest
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MET DE KINDJES?

SPEELGOED HUREN ÉN 
KNUTSELEN IN 
SPEELODROOM
Speelodroom is de speelotheek in 
de Bevrijdingslaan. Op woensdagna-
middag kan je er speelgoed lenen, 
en regelmatig vinden er activiteiten 
plaats. Zo leer je er deze zomer 
popjes maken met papier maché, 
speel je buitenspelletjes of neem je 
deel aan de selfie-speurtocht. Op 
10 juli gebeurt de speurtocht onder 
begeleiding. Na die datum kan je vrij 
deelnemen. Meer info op de 
Facebookpagina ‘Huis van het Kind 
Ninove’!

SPEURTOCHTEN IN DE  
INSPECTOR CARROT

Stadsspel voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Stap in de voetsporen van Inspec-
tor Carrot en verken de stad op een 
andere manier. Haal bij de jeugddienst 
in De Kuip een spelboekje waarin een 
plannetje staat, samen met alle vragen 
en opdrachten. Het spel kan individu-
eel, met het gezin of in groep gespeeld 
worden. 

SCHATTEN VAN VLIEG

In de bib speur je naar de Schat-
ten van Vlieg. De zoektocht staat 
helemaal in het teken van het zintuig 
smaak: je denkt na over hoe dingen 
smaken en wat ze in welk land eten. 
Vind je de schat? Dan maak je kans 
op leuke prijzen! Voor kinderen jonger 
dan 6 jaar is er een speurtocht rond 
Rupsje Nooitgenoeg.

WANDELEN EN FIETSEN

FIETSEN OF WANDELEN 
LANGS HET JAAGPAD

Meander samen met de Dender 
richting Geraardsbergen. En terug. 
Het landschap is prachtig, de weg heel 
erg plat. Ook voor minder geoefende 
wandelaars en fietsers, dus.

Zomerwandeling in
Nederhasselt
Wandel op 28 juli samen met 
de VVV Ninove vzw langs de 
Beverbeek, de Kipsteekbeek, 
Steppes kapel en het Sint-
Amanduskerkje.

WANDELEN LANGS DE 
TRAGE WEGEN

Ninove opende het voorbije jaar een 
aantal trage wegen. Het zijn stuk voor 
stuk pareltjes, die je naar de mooiste 
plekken van onze stad brengen. 
De wandeling van Neigem loopt 
trouwens door het Neigembos. Ideaal 
voor als het wat warmer is.

www.ninove.be/trage-wegen

(HER)ONTDEK DE MOLENS

Ninove is een unieke molengemeente. 
Met de ‘Wildermolen’ in Appelterre-
Eichem, de ‘Molen ter Zeven Wegen’ 
in Denderwindeke en de ‘Fonteintjes-
molen’ in Meerbeke beschikken we 
als enige gemeente in Vlaanderen over 
drie maalvaardige molentypes.

#ST(R)OOM. FIETSEN LANGS 
HET ERFGOED IN 
DENDERLAND

Erfgoedcel Denderland lanceert 
een project rond het erfgoed van 
de spoorwegen en de Dender. 
Het project start met een geleide 
fietstocht op 29 juni.

www.ninove.be/stroom

Wandelzoektocht  
in en om Ninove
Foto’s zoeken, vragen oplos-
sen, het parcours enkele keren 
opnieuw wandelen én af en toe 
halt houden op een terras. Het 
wordt weer een leuke wandel-
zoektochtzomer!

www.ninove.be/
toeristische-activiteiten

De galgenveldwandeling
Het galgenveld kan je bezoeken 
via de trage wegenwandelingen, 
maar op 25 augustus kan het 
ook in groep én met een gids.

NOG ENKELE TOPTIPS!

ACTIVITEITEN VAN DE
DIENST TOERISME

STAD
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IS HET BUITEN TE WARM?

CINEMA CENTRAL

Een actueel filmaanbod, scherpe 
prijzen én een unieke sfeer. Wil je een 
film kijken, doe het dan in Ninove, bij 
Cinema Central!

BEZOEK DE BIB!

Duizenden boeken, cd’s, dvd’s ... én 
een uitgebreid aanbod kranten en 
magazines, je vindt het allemaal in de 
bib. Tijdens de zomer zijn er ook een 
aantal activiteiten. Wil je graag deelne-
men? Surf naar ninove.bibliotheek.be.

SPORT

BEACHVOLLEY AAN DE 
SPORTHAL

Zin in een partijtje beachvolley? Het 
kan aan de sporthal. Je neemt vooraf 
best contact op met de sportdienst, 
om het terrein te reserveren.

ZWEMMEN!

Of je nu graag ‘baantjes trekt’, in een 
wildwaterbaan gaat, in een golfbad 
zit ... of gewoon lekker wil chillen in 
een bubbelbad: zwembad De Kleine 
Dender is jouw place to be. Ook bij 
regenweer.

DOUCHEN IN DE SPORTHAL

Een stevig stukje gemountainbiket of 
een training afgewerkt op de Finse 
piste? Wist je dat je voor 2 euro kan 
douchen in de sporthal? Je kan er 
trouwens ook je mountainbike 
afwassen! Meer info bij de sporthal.

DE VELE SPEELPLEINTJES

Waar je ook woont in Ninove, er is 
altijd wel een speelpleintje in de buurt. 
Schommelen, glijden, klimmen, springen 
... het kan er allemaal!

Ken je trouwens het speelbos De Reiger? 
Dit heerlijke plekje aan het jaagpad heeft 
een grote speelzone. Je vindt het achter 
de atletiekpiste (naast het sashuis).

ZATERDAG 6 JULI
www.ninove.be/
tour-de-france

BEZOEK ‘NS DE ABDIJKERK

Laatst de Onze-Lieve-Vrouw He-
melvaartkerk nog bezocht? Sinds de 
restauratie schittert ze als honderden 
jaren terug. Een aanrader!

Maandag 3 juni, 20 uur
Joris Capenberghs en Fritz Buyl delen 
hun ervaringen over Noord- en 
Zuidpool.

Zaterdag 15 juni, 10.30 uur 
Voorleesuurtje in de bib, met als 
thema vaderdag.

Zaterdag 15 juni, 10 uur
Digisessie 3. Op vakantie met je 
smartphone.

Zaterdag 29 juni, 11 uur
DIY: Totebag style!

SPEELPLEINWERKINGEN

Je kent intussen wellicht de Ninoofse 
speelpleinwerking Karrot, in jeugdcen-
trum De Kuip. Alle kinderen tussen 
6 en 14 jaar zijn er iedere werkdag 
van de zomervakantie welkom. En 
dan hebben we ook nog de mobiele 
speelpleinwerkingen, zoals op woens-
dagnamiddag in de Groeneweg. Meer 
weten? Contacteer de jeugddienst, 
054 31 05 00, jeugd@ninove.be.

9

Op zoek naar álle  
zomeractiviteiten in Ninove? 

Blader door het Ninoofs 
Zomer(s) Zakboekje of ga naar 

de UiTkalender op 
www.ninove.be!
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Plande jij geen vakantie omdat het 
financieel wat moeilijker gaat? Ga dan 
zeker langs bij het Sociaal Huis of één 
van haar partners, zoals Teledienst of 
CAW. Want een fijne vakantie, daar 
heeft iedereen recht op, toch?

Margot Van Oudenhove (Sociaal Huis), 
Sofie Van Keymeulen (Teledienst) en Nele 
Striegel (CAW). Drie dames, drie organisa-
ties, één doel: dat elke inwoner van de stad 
zich kan ontplooien.

Het is bijna zomer, 
dus tijd om va-
kantieplannen te 
maken. Hoe helpen 
jullie mensen die het 
financieel moeilijk 
hebben?
Margot: “We doen dat 
op heel verschillende 
manieren. Inwoners 
die een UiTPAS met kansentarief hebben, 
krijgen bijvoorbeeld een forse tegemoetko-
ming bij alle organisaties die met UiTPAS 
werken. Willen ze graag op reis, dan 
hebben we toegang tot het aanbod en de 
boekingscentrale van Iedereen Verdient 
Vakantie. Langs deze weg kan je bijvoor-
beeld heel goedkoop naar Center Parcs of 
Plopsaland.”
Nele: “We stellen toch vast dat vrije tijd het 
eerste is waarop we besparen als we het 
niet breed hebben."
Margot: “Daarom vinden we het ook zo 
belangrijk dat heel wat activiteiten van de 
stad gratis zijn of aan kansentarief worden 
aangeboden."

Wie bepaalt of je een financiële tege-
moetkoming krijgt?
Nele: “Als je al een cliënt bent bij het 
Sociaal Huis (OCMW), dan wordt meteen 

gekeken of je in aanmerking komt voor een 
kansentarief. Maar ook alleenstaande ouders 
bijvoorbeeld, die geen cliënt zijn bij het 
OCMW, hebben soms niet genoeg geld om er 
eens op uit te trekken. Via Teledienst komen 
zij soms in aanmerking.
Margot: “We beslissen niet zomaar wie een 
kansentarief krijgt en wie niet. Gelukkig maar. 
Daar zijn strikte regels voor, die binnen de 
UiTPAS-regio Dender worden bepaald."

Waar kan ik terecht als ik denk in aanmer-
king te komen voor een kansen-
tarief, maar geen OCMW-cliënt 
ben?
Sofie: “Kom eens langs in praatcafé 
’t Contact of in het Inloopcentrum 
(zie roze blokje, red.) aan de Oude 
Kaai. Daar is altijd een medewerker 
aanwezig die naar je verhaal kan 
luisteren."
Nele: “Ga bij twijfel zeker langs. We 

kunnen niet genoeg herhalen hoe belangrijk 
het is om buiten te komen met je vragen. Het 
Sociaal Huis, Teledienst en CAW zijn er ten-
slotte voor jou, net als je mutualiteit en nog 
vele andere organisaties en verenigingen.”
Margot: “Zeker! En de stad zet alles in het werk 
om je in de toekomst nog beter te kunnen 
helpen. Zo openen we volgend jaar ons nieu-
we gebouw aan de Burchtstraat, waarin alle 
sociale diensten samenzitten. Maar daarnaast 
willen we ook zoveel mogelijk andere partners 
betrekken bij ons verhaal. We dromen ervan 
dat niet één of enkele sportclubs het kansen-
tarief aanbieden, maar allemaal. Ons doel is 
dat iedereen overal terechtkan, ongeacht je 
inkomen of dat van je ouders.” Meer info

Sociaal Huis
info@sociaalhuisninove.be
054 50 50 50

Van links naar rechts: Nele Striegel, Margot Van Oudenhove en Sofie Van Keymeulen.
.

Praatcafé = inloopcentrum, of toch niet?

Teledienst heeft al jaren een praatcafé aan 
de Oude Kaai. Op dinsdag, woensdag, don-
derdag en zaterdag kan je er terecht voor 
een babbel. Op maandag, woensdag en vrij-
dag kan je in het praatcafé een medewerker 
van CAW vinden. Ze gaat met jou in gesprek 
en luistert naar je verhaal. Twee concepten 
dus, op één adres: Oude Kaai 13 in Ninove.

Voel jij je lekker bij cultuur?

Wist je dat Teledienst een Culture Club 
heeft? Dat is een groep inwoners die twee-
wekelijks samenkomt en samen activiteiten 
plant.. Zo ben je nooit alleen op een evene-
ment. “Maar de Culture Club is ook veel 
meer”, zegt Sofie van Teledienst. “Het is een 
heel diverse groep, die rekening houdt met 
de drempels en beperkingen van mensen. 
Ze staan vaak stil bij zaken die velen onder 
ons logisch vinden, bijvoorbeeld: Hoe 
geraak ik ’s avonds in cc de Plomblom en 
terug thuis zonder wagen? We hebben al 
heel veel geleerd van deze groep.” 
Wil je graag aansluiten? Ga dan naar 
www.teledienstninove.be.

"Als je niet buiten-
komt, maak je ook 

geen vrienden die je 
kunnen helpen als 

het wat minder gaat”

VAKANTIE DUUR?  DAT KAN, MAAR HOEFT (ZEKER) NIET!



Sociaal Huis
info@sociaalhuisninove.be
054 50 50 50

Meer info Politie ninove
054 31 32 32

POLITIEZONE NINOVE: 2018 IN ENKELE CIJFERS

9,9
procent minder
inbreuken stelde
de politie vorig

jaar vast, in
vergelijking met

2017. Dat is een stuk 
beter dan het provinci-

aal gemiddelde.

19
procent minder fysiek 
en seksueel geweld in 
de publieke ruimte. 
Ook de opzettelijke 
slagen en verwon-

dingen daalden met 
13 procent.

105
inbraken vonden er vorig 

jaar plaats. Dat is een lichte 
stijging , die komt door de 
inbraakgolf met eindejaar. 

Het aantal inbraken in 
handelspanden daalde met 

zowat 40%. 

40
procent minder inbraken 
uit of aan voertuigen. Ook 
het aantal fietsdiefstallen 
zakte met 29%. De politie 
hield een dader aan die 
tientallen fietsdiefstallen 

bekende.

GA JE BINNENKORT OP VAKANTIE?
DE POLITIE HOUDT EEN OOGJE IN HET ZEIL

EXTRA KRACHTEN

Vanaf deze zomer wordt de 
politie van Ninove trouwens 
versterkt met 6 medewerkers. 
Deze nieuwe krachten zullen 
deel uitmaken van de interven-
tieploegen. 

Wil jij werken bij de politie! Meer 
info over een job bij de politie: 
www.jobpol.be.

Voor dringende politiehulp 
101

Voor algemene informatie 
054 31 32 32

Vertrek je binnenkort op reis? Dan kan je aan 
de lokale politie van Ninove vragen om je wo-
ning (gratis) op te nemen in het afwezigheids-
toezicht. Tijdens de patrouilles gaat de politie 
na of je woning er veilig en wel bijstaat. Die 
patrouilles gebeuren trouwens zowel overdag 
als ’s nachts! 

Wat houdt zo’n bezoek juist in? De lokale 
politie gaat na of:
> je volledige huis slotvast is;
> er geen voertuigen geparkeerd staan waar-
van de nummerplaten niet door jou werden 
opgegeven;
> je in de toekomst nog iets bijkomends kan 
ondernemen om inbrekers af te schrikken.
Interesse? Je kan je aanvraag online doen, via 
www.politie.be (‘Aangifte / Melding’). 

Toch liever op papier? Ga dan naar 
www.politieninove.be (‘Afwezigheidstoezicht’), 
print het aanvraagformulier af, vul het in en 
breng het naar het onthaal van de lokale 
politie Ninove, Onderwijslaan 75, Ninove.

Blokkeer ‘m dan onmiddellijk door te bellen naar DOCSTOP. Dat is een gratis dienst, 24/7 bereikbaar via 0800 2123 2123.

Zijn je documenten gestolen?
Bel DOCSTOP en doe een aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij de lokale politie van Ninove.

Je document verloren?
> Gaat het om een identiteitskaart of paspoort, dan volstaat het om naar DOCSTOP te bellen.  Je hoeft dus geen aangifte 
meer te doen bij de politie en kan het verlies meteen melden bij de dienst bevolking van de stad. Heb je dringend een iden-
titeitsbewijs nodig, dan kan je toch aangifte doen bij de politie, die je een voorlopig attest bezorgt (dit document is enkel 
geldig in België), waarmee je dan later langsgaat bij de dienst bevolking. 

> Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je - nadat je DOCSTOP hebt gebeld - eerst aangifte doen bij de politie, vóór je 
naar de dienst bevolking gaat.

BEN JE JE BELGISCHE IDENTITEITSKAART, PASPOORT OF VERBLIJFSTITEL  
(MODEL MET CHIP) VERLOREN OF WERD HIJ GESTOLEN? 

11
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Sportersbelevenmeeraward 2019

In 2019 daagt Sport Vlaanderen opnieuw alle 
Vlaamse gemeenten en steden uit om deel te 
nemen aan de #sportersbelevenmeer-award, 
om zo zoveel mogelijk inwoners te laten be-
wegen. Ninove gaat deze uitdaging graag aan. 

Uitdagingen

Aan de award zijn 7 uitdagingen gekoppeld 
voor de sportdiensten:
> organiseer minstens één G-sportinitiatief.
> stimuleer de inwoners op een originele 
manier om hun sportbelevingsfoto's te delen 
op sociale media 
> organiseer een of meerdere initiatieven om 
gezinnen aan het sporten te krijgen.
> coördineer de Maand van de Sportclub op 
lokaal vlak, promoot de actie en stimuleer de 
lokale sportclubs om hun deuren te openen.
> promoot de actie 'Breng je sportclub naar 
school' en stimuleer de lokale scholen om 
originele initiatieven te organiseren.
> werk rond sporten in de natuur (bv. moun-
tainbike, trail, watersport, paardrijden, lopen...).
> werk rond sport op het werk.

Sportdienst in actie

De sportdienst werkte al heel wat zaken uit 
om de award te behalen. Zo organiseren zij 
activiteiten rond G-sport en voor gezinnen 
de Fun4All-sportdag. Scholen worden niet 
vergeten, met o.a. een obstacle-run in het park. 

SPORTNIEUWS
Op het werk probeert de sportdienst 
collega’s te stimuleren met de fiets te 
komen werken, én deel te nemen aan de 
regiosportdag. 

Maand van de Sportclub: doet jouw club 
mee?

Het organiseren van een Maand van de 
Sportclub (september) is ook 1 van de 
uitdagingen. Clubs kunnen tijdens deze 
maand speciale acties organiseren.
Het is de ideale gelegenheid om nieuwe 
leden aan te werven of om de sportclub 
extra in de kijker te zetten. De sportdienst 
zorgt mee voor de promotie van alle 
deelnemende clubs en hun activiteiten.

#sportersbelevenmeer

Ben je individueel aan het sporten en wil 
je je sportbeleving delen? Of heb je als 
sportclub nog een leuk (sport)initiatief 
dat je in de kijker wil zetten? Maak dan 
een foto en deel het via sociale media 
met de hashtags #sportersbelevenmeer 
en #sportinninove! 

Sportkampen 2019

Er zijn nog wat plaatsen vrij voor som-
mige sportkampen. Check www.ninove.
be/sportkampen en schrijf snel in!

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

Meer info
Zwembad De Kleine Dender
zwembad@ninove.be 
054 33 40 64

ONTBIJTZWEMMEN
 
Op zondag 2 juni kan je in zwembad De Kleine Dender aanschuiven aan 
het ontbijtbuffet. Voor of na het zwemmen, dat kies je zelf!
Vooraf inschrijven is niet verplicht, maar wel wenselijk via 
zwembad@ninove.be. Aanschuiven aan het ontbijt kost 5 euro (inclusief 
een drankje). Daarnaast betaal je de toegangsprijs voor een zwembeurt.
 
Praktisch
> 2 juni
> 9.30 uur tot 12 uur
> zwembad De Kleine Dender, Parklaan 3
> prijs: 5 euro per persoon, bovenop de toegangsprijs voor het zwembad



sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

J A A R
CC DE PLOMBLOM

za 01 & zo 02.06.2019 
VANDAKY
Dansvoorstelling
www.vandaky.be
0478 80 05 61

di 04.06.2019
CINECLUB LUCIFER
La pazza gioia (Paolo Virzi)

wo 05.06.2019
RODE KRUIS NINOVE
Bloedafname
054 33 85 39

za 15.06.2019
EVENT-TEAM
Musical Roodkapje
www.event-team.be

za 29 & zo 30.06.2019
LOVE2DANCE
Dansvoorstelling
0498 26 99 47

TE GAST

INSYRIATED 
België/Frankrijk – Drama
2017 – 85 minuten 

Deze tweede langspeelfilm van de Belgische 
regisseur PHILIPPE VAN LEEUW vertelt het verhaal 
van een Syrische familie, opgesloten in een 
huis, terwijl er buiten gebombardeerd wordt 
en de sluipschutters op scherp staan. Het is 
geen gevangenis, maar de dagelijkse realiteit 
van mensen in het door oorlog getroffen 
Damascus.  

Oum Yazan, moeder van drie kinderen, 
probeert wanhopig haar familie in leven 
te houden, terwijl ze bang afwacht of haar 
man ooit nog thuis zal komen. Inmiddels is 
de situatie zo geëscaleerd dat ook buren en 
andere familieleden zich schuilhouden in het 
appartement. Er heerst constante spanning, 
angst en gevaar. Als prooi van de vijand 
zitten zij gevangen in een bunker die ooit een 
liefdevolle thuisbasis was. 

Van Leeuw puurt de specifieke situatie uit 
tot een universele tragedie. Een intens en 
aangrijpend drama over mensen die in de 

meest extreme omstandigheden proberen om 
hun menselijkheid te bewaren.

De film ging in 2017 in wereldpremière op 
het filmfestival van Berlijn en mocht er de 
publieksprijs en het Europa Cinemas Label in 
ontvangst nemen.

Regisseur: PHILIPPE VAN LEEUW

Met: HIAM ABBASS, DIAMAND BOU ABBOUD, 

JULIETTE NAVIS

F
IL

M

11DI

JUNI

14 uur
20 uur
cc De Plomblom

basis:  € 6,00
reductie:  € 5,00
VP: € 5,00

06
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WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG



FAMILIE
za 14.09.2019 
HET WOLK
Zeep (2+)

FILM
wo 18.09.2019  
NIET SCHIETEN

THEATER & WOORD
do 19.09.2019
CAROLINE MEERSCHAERT 
EN RON DE RAUW
Als Heimer Komt

THEATER & WOORD
wo 25.09.2019  
FRED DELFGAAUW
Paradijsvogels

MUZIEK
za 28.09.2019
JUBILEUMFEEST 25 JAAR
CC DE PLOMBLOM EN BIB 
“Back tot the 90’s”

FAMILIE
zo 29.09.2019 
FAMILIEDAG 25 JAAR
CC DE PLOMBLOM EN BIB 

MUZIEK
vr 4.10.2019 
LES TRUTTES (i.s.m. Jeroen Events)
The People’s Party Part 2

THEATER
za 5.10.2019  
THEATER STAP
Kraakpand

KLASSIEK
zo 6.10.2019  
ORTWIN LOWYCK &
ENSOR BAROQUE
Venetiaanse Magie

AMUSEMENT
za 12.10.2019   
JENS DENDONCKER
Bang Van Dendoncker
(voorprogramma Jeroen Verdick)

FILM
di 15.10.2019  
WILL TURA, HOOP DOET 
LEVEN

MUZIEK
do 17.10.2019
SCALA (i.s.m. Jeroen Events)
Meisjesnamen

THEATER
di 22.10.2019
NTGENT
Wie Is Bang

FAMILIE
wo 23.10.2019  
WALPURGIS
3 Sterke Vrouwen (8+)

FAMILIEFILM
wo 30.10.2019  
DE GROTE BOZE VOS EN 
ANDERE VERHALEN (5+) 
+ workshop 

KLASSIEK
zo 10.11.2019  
SYRÈNE 
SAXOFOONKWARTET
Aperitiefconcert

THEATER
di 12.11.2019  
LYNN VAN ROYEN EN 
PETER DE GRAEF 
Het Koninkrijk van Henry Darger

AMUSEMENT
do 14.11.2019 
ADRIAAN VAN DEN HOOF
Ja, maar eerst een diploma

PROJECT
zo 17.11.2019 
KUNSTENDAG VOOR 
KINDEREN
(6-12 jaar)

FILM
di 19.11.2019  
BEAUTIFUL BOY

MUZIEK
zo 24.11.2019  
DE BONANZAS
The Wonder Years

THEATER
di 26.11.2019  
CHRIS LOMME & 
MICHAEL DE COCK / KVS
Reverence

MUZIEK
do 28.11.2019  
LAÏS
25 Jaar Laïs

MUZIEK
vr 29.11.2019  
SOETKIN
Que Désire

FAMILIE / MUSICAL
za 30.11.2019  
DEEP BRIDGE
Assepoester

FILM
di 10.12.2019  
ROMA

KLASSIEK
wo 11.12.2019  
KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL 
VAN DE BELGISCHE MARINE

MUZIEK
do 12.12.2019  
YEVGUENI 20°20°20
Morgen Verse Sneeuw

AMUSEMENT
vr 13.12.2019  
IREEN BEKE
Hartenvrouw

AMUSEMENT
vr 10.01.2020  
BERT GABRIËLS
Eindejaarsconference 2019

OPENINGSVOORSTELLING
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MUZIEK
za 11.01.2020 
JAN DE WILDE 75
Verjaardagstour 2019

FAMILIE
wo 15.01.2020  
LA TÊTE À L’ENVERS
Shoes (3+)
KLASSIEK
za 18.01.2020  
PERLA MUSICA EN DE 
ACADEMIE VOOR MUZIEK, 
WOORD EN DANS NINOVE
Nieuwjaarsconcert

FILM
di 21.01.2020
FIGLIA MIA

THEATER
za 25.01.2020 
COMPAGNIE MARIUS
De Schpountz / Marcel Pagnol

MUZIEK
Za 1.02.2020  
PRAGA KHAN
Khantasia

LIVINGCONCERT
zo 2.02.2020  
LÉAN

AMUSEMENT
do 13.02.2020  
BART CANNAERTS
We moeten nog eens afspreken

THEATER
di 18.02.2020  
RATAPLAN
Een Jihad van Liefde

FILM
wo 19.02.2020  
GREEN BOOK

THEATER/KLASSIEK
do 20.02.2020  
DESCHONECOMPANIE
Cosi

FAMILIE
di 25.02.2020  
IDA VAN DRIL
De Rattenvanger (6+)

KLASSIEK
za 7.03.2020  
ATANERES ENSEMBLE FEAT. 
IMODULARI EN FREDERIK 
MARTENS
Strings in the House

FAMILIE
za 21.03.2020  
MEVROUW DE POES
Dierenplezier aan zee (2+)

FILM
di 24.03.2020  
THE GUERNSEY LITERARY 
AND POTATO PEEL PIE 
SOCIETY

THEATER
do 26.03.2020 
COMPAGNIE CECILIA /
ARNE SIERENS
De Broers Geboers

THEATER
di 21.04.2020  
DE KOLONIE MT
De Woordenaar

FILM
wo 22.04.2020  
YAO

MUZIEK
do 23.04.2020
LUCAS VAN DEN EYNDE, 
TINE EMBRECHTS, NELE 
BAUWENS
Jukebox 2020

AMUSEMENT
do 7.05.2020 
ALEX AGNEW
Be Careful What You Wish For

FAMILIE / MUSICAL
za 9.05.2020  
ARTHUR EN DE STRIJD OM
CAMELOT (5+)
(i.s.m. Jeroen Events)

LIVINGCONCERT
zo 10.05.2020  
STEVEN DE BRUYN SOLO
The Eternal Perhaps

THEATER
di 12.05.2020  
THEATER VAN A TOT Z
Romeo en Julia

FAMILIE
wo 13.05.2020  
SPROOKJES ENZO
Click (3+)

FILM
di 19.05.2020  
TRAUTMANN

MUZIEK
za 6.06.2020  
LENNERT COBBAERT, THIJS 
DE CLUS, TIM TOEGAERT EN 
BRAM VAN DEN BERGHE
Night of the Ploms, Gala van de 
Zilveren Blom

FILM
di 16.06.2020  
KURSK
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facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

19 - 20
seizoen

VERKOOP TICKETS
MET VRIENDENPAS
VANAF MAANDAG
17 JUNI 2019
OM 9 UUR

VERKOOP
LOSSE TICKETS
VANAF MAANDAG
24 JUNI 2019
OM 9 UUR

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
Maandag tot donderdag: 9 - 12 uur en 14 - 17 uur
Vrijdag:   9 - 12 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 vriendenpas. 
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
 Via bancontact (voorkeur) of contant aan de balie in de inkomhal 

van het cc
 Met cultuurcheques
 Online via betaallink

OPGELET!
Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WWW.CCDEPLOMBLOM.ORG

START
TICKETVERKOOP
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VERGEET JE KIDS-ID NIET! 

Heb je kindjes jonger dan 12 en vertrek je op vakantie naar het 
buitenland? Vergeet dan hun kids-ID niet! Vraag hem samen 
met je kindjes aan in het stadhuis.

De dienst burgerzaken stuurt vanaf deze zomer trouwens 
een leuke herinnering naar de ouders als zij de kaart moeten 
vernieuwen.

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

Sociaal Huis, team integratie
integratie@ninove.be
054 50 50 50

Meer info
Sociaal Huis, Vrijwilligersloket
vrijwilligersloket@ninove.be
054 50 50 50

NINOVE VRIJWILLIGT 
Verzeker gratis je vrijwilligers 
Sinds kort biedt de Vlaamse overheid een gratis verzekering aan organisaties die 
vrijwilligers inschakelen. In heel wat gevallen ben je als organisatie immers verplicht 
om je vrijwilligers te verzekeren tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Maar 
ook als je geen verzekeringsplicht hebt, is het verstandig om je vrijwilligers goed te 
beschermen. Enkele weetjes over de gratis polis op een rijtje:
> je hebt als erkende organisatie recht op 1.000 gratis vrijwilligersuren per jaar 
> de verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven 
>de verzekering dekt, naast burgerrechtelijke aansprakelijkheid, ook lichamelijke 
ongevallen en rechtsbijstand.

Voor wie? 
De verzekering is er voor vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel 
Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral voor 
> feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk (bijvoorbeeld een buurtcomité)
> startende vzw’s en vzw’s zonder personeel
> lokale afdelingen van een koepel-vzw (bijvoorbeeld de lokale afdeling van 
Femma of scouts), voor de verzekering van extra activiteiten die niet onder de 
koepelwerking vallen.

Hoe vraag je de verzekering aan?
Je meldt aan via het digitaal loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.  De eerste 
keer moet je er een erkenningsnummer aanvragen. Eens je een erkenningsnummer 
hebt, kan je de vrijwilligers doorgeven tot 48 uur vóór je activiteit. 

Zoek online vrijwilligers via de stad
Via www.sociaalhuisninove.be/ninovevrijwilligt vind je alle vacatures voor vrijwilligers 
in Ninove. Ben je zelf als vereniging op zoek naar vrijwilligers? Maak een account aan 
via www.vrijwilligerswerk.be. Je kan er vervolgens een vacature plaatsen, die automa-
tisch wordt opgenomen in de vacaturedatabank. 

STA JIJ OP NINOMUNDO?

Op zaterdag 7 september kan je opnieuw naar NinoMundo, de jaarlijkse 
multiculturele markt. Dit jaar sluit NinoMundo aan op de jaarmarkt in het 
stadscentrum. Nog meer kijk- en proefplezier dus! 
In een gezellige marktsfeer kan je kennis maken met de verschillende 
culturen en nationaliteiten in de stad. Geniet van de exotische etenswa-
ren, snuif de culturen uit heel de wereld op en blijf even hangen aan de 
infostands voor meer uitleg.

Doe je mee? 
Wil jij het eten, juwelen, kunst, kledij of de muziek uit jouw cultuur delen 
met de andere Ninovieters? Kan jij goed koken, heb je een creatieve geest, 
zing je in een koor of dans je de pannen van het dak? Schrijf je dan snel 
(vóór 17 juni) in!
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NINOVE SCHERPT 
KLIMAATAMBITIES AAN 

Ninove zet de komende jaren fors in op klimaat. Zo willen we de CO2-
uitstoot met 40% verminderen tegen 2030. Om die doelstelling te halen, 
treedt de stad toe tot ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, een sa-
menwerkingsverband tussen de intercommunale SOLVA en de Provincie 
Oost-Vlaanderen.

Het samenwerkingsverband werkt met 20 prioritaire klimaatmaatregelen. 
Elke stad of gemeente wordt trekker van drie van die maatregelen. Zo 
kunnen we leren uit elkaars ervaringen en de concrete projecten opti-
maal uitwerken. Ninove kiest ervoor om werk te maken van:

> lokale energieproductie met windenergie
> een gedragen klimaatbeleid (participatie)
> stimuleren van autodelen

Klimaatactieplan
Onze stad heeft al sinds 2016 een klimaatactieplan en was daarmee na 
Aalst de tweede stad in de Denderstreek die een concreet engagement 
aanging om de klimaatverandering tegen te gaan. Intercommunale 
SOLVA startte een jaar later, in 2017, met de Provincie een samenwer-
kingsproject om ook de andere steden en gemeenten uit de regio de 
mogelijkheid te bieden om een klimaatactieplan uit te stippelen. Ninove 
sluit zich nu aan bij dit project, zodat we gebruik kunnen maken van 
elkaars expertise en ervaring.

NINOVE SCHERPT 
KLIMAATAMBITIES AAN

Nu is het aan jou.

Met de Nieuwe Blauwe Zak zorg jij ervoor dat er meer plastics worden gerecycleerd. 
Want voortaan staat de P niet alleen voor plastic flessen en flacons, maar voor alle plastic verpakkingen.  

Voor de M van metalen verpakkingen en de D van drankkartons  blijven de sorteerregels onveranderd. 
Alle info op www.denieuweblauwezak.be. Bedankt!

NIEUWE REGELS ROND PMD 

Je hebt het ongetwijfeld al gehoord: de regels rond PMD veranderen. Vanaf 
1 juni zullen ook in het ILvA-werkingsgebied alle plastic verpakkingen in de 
blauwe ILvA-zak mogen. Botervlootjes, folies, plastic zakjes, snoepwikkels, 
plastic bloempotjes, … het hoort vanaf 1 juni allemaal bij het PMD! Aan de 
regels voor de metaalverpakkingen en de drankkartons verandert er niets. 

Vanaf 1 juni zijn er ook nieuwe blauwe PMDzakken. De oude zakken mogen 
wel nog blijven gebruikt worden. Vanaf 1 juni mogen die dus ook de nieuw 
toegelaten plastic verpakkingen bevatten. 

Er zijn een aantal nieuwe regels, die strikt zullen worden toegepast. Zo 
moeten de verpakkingen los in de zak worden aangeboden en niet elkaar 
gestoken. 

Met de Nieuwe Blauwe Zak zorg jij ervoor dat er meer plastics worden 
gerecycleerd!

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

Meer info
ILvA
www.denieuweblauwezak.be
053 83 88 48
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Maak je gebruik van een budgetmeter 
voor je elektriciteit of aardgas, dan kan je 
sinds kort ook terecht in de bib om hem 
op te laden. Filip Van Sinaeys maakt al vijf 
jaar gebruik van zo’n herlaadkaart om z’n 
elektriciteit- en gasverbruik te beheren.

“De budgetmeter in de bib is een serieuze 
aanwinst”, zegt Filip. “Het toestel op zich vind 
ik fantastisch, maar een nadeel was dat je 
je herlaadkaart enkel kon aanvullen tijdens 
de openingsuren van het Sociaal Huis. Als 
je op vrijdagnamiddag zag dat je bijna geen 
energiebudget meer had, zat er weinig anders 
op dan te wachten tot maandag. Óf je moest 
naar Erembodegem of Geraardsbergen, waar 
je buiten kan herladen, 
maar dat is wat absurd, na-
tuurlijk. De bib heeft veel 
toegankelijkere openings-
uren. Hier kan je ook op 
zaterdag of maandagavond terecht.”

Gratis internet
Maar er zijn wel meer voordelen aan herladen 
in de bib, vindt de Meerbekenaar. “Het is 
gewoon fijn om hier rond te lopen. Je kan 
een boek meenemen of eens gratis op het 
internet surfen. 

Het Sociaal Huis is ook een aangename 
omgeving, daar niet van, maar ik kan 
me indenken dat het voor bepaalde 
mensen een grotere drempel is”, 
vermoedt Filip. “En misschien kan het 
voor sommige inwoners wel het extra 
zetje zijn dat ze nodig hebben om de 
bib te bezoeken.”

Slordiger
Nu je kan herladen in de bib, wordt 
het gebruik van een budgetmeter plots 
een stuk flexibeler. Maar blijft het niet 
lastig om je energieverbruik telkens 
in het oog te moeten houden? Filip 
is het er niet mee eens: “Sinds ik de 

meter heb, ga ik veel bewuster 
om met energie. Ik herlaad 
tweewekelijks, dus ik merk het 
meteen als ik wat slordiger was 
met m’n elektriciteit. Sinds ik 

de meter heb, gaat de tv meteen uit 
als ik niet kijk en laat ik geen lichten 
branden als het niet hoeft. (lacht) Het 
is een aanrader. Je hoeft trouwens niet 
per se schulden te hebben om een 
budgetmeter aan te vragen. Wellicht 
staat niet iedereen erom te springen, 
maar voor mij werkt het.”

Hoe werkt een budgetmeter?
Op je elektriciteits- of aardgas-
meter komt een extra toestelletje 
met een kaartlezer. Je krijgt een 
herlaadkaart die je in het Sociaal 
Huis of in de bib kan opladen voor 
een gewenst bedrag. Als je die 
kaart thuis in de lezer steekt, kan je 
elektriciteit of gas verbruiken voor 
dat bedrag. Staat er geen krediet 
meer op je kaart, dan kan je een-
malig een noodknop indrukken, 
waardoor je 50 euro aan energie 
kan spenderen.“De budgetmeter in 

de bib is een serieuze 
aanwinst”

Filip bij het herlaadpunt, op de eerste verdieping van de bib.

Meer info
Sociaal Huis, team budgethulp
budgethulp@sociaalhuisninove.be
054 50 50 50
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ENERGIE HERLADEN? 
DAT DOE JE (OOK) IN DE BIB
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OPENBAAR DOMEIN 
INNEMEN? VRAAG 
DAN TOELATING!

Je wil werken uitvoeren, verbouwen, een con-
tainer plaatsen, een verhuiswagen parkeren, en 
daarvoor een stukje van het openbaar domein 
innemen? Je plaatst materiaal op de rijweg, op 
een parkeerplaats of op het trottoir, in een park, 
op een plein? Je organiseert een activiteit op de 
openbare weg, in het park, op een plein? Dan 
heb je een toelating nodig!

Hoe toelating vragen? 
Je doet je aanvraag digitaal via www.eagle.
vlaanderen. Beschik je niet over een computer 
of ervaar je problemen bij het invullen van het 
aanvraagformulier, dan ben je welkom bij de 

dienst mobiliteit in het stadhuis.

De persoon die de werken (plaatsen van de 
container, kraan, …) uitvoert (meestal de 
aannemer) doet de aanvraag, minstens 5 werk-
dagen op voorhand. Hou er rekening mee dat, 
als het adres gelegen is langs een gewestweg, er 
ook goedkeuring nodig is van AWV. Daar be-
draagt de behandeltijd minstens 10 werkdagen. 

Verkeersborden nodig?
Heb je verkeersborden nodig, ga dan met je 
vergunning naar de technische dienst van de 
stad aan het Paul De Montplein, waar je de 
borden kan uitlenen.  

Kosten
Per kalenderdag betaal je 0,75 euro per vierkan-
te meter. Per ingenomen parkeerplaats (volledig 

of gedeeltelijk) betaal je 9 euro per kalenderdag. 
Voor parkeerplaatsen die je vrijhoudt aan de 
overzijde van de straat (om doorgaand verkeer 
niet te hinderen) betaal je ook 9 euro per 
parkeerplaats per dag.
Alle aangevraagde innames worden gefactu-
reerd, ook al gebruik je die plaats maar enkele 
uren of uiteindelijk toch niet. 

Wat bij verhuis?
Plan je een verhuis, of heb je openbare ruimte 
enkel nodig om te laden en te lossen? Dan 
moet je ook een aanvraag indienen, maar hoef 
je niets te betalen! 

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

SHOP & GO

In het stadscentrum kan je gebruik maken van Shop & 
Go-zones. In duidelijk afgebakende parkeervakken kan je 
een half uur gratis parkeren zonder een parkeerticket uit 
de automaat te moeten halen. In de parkeervakken zit een 
sensor ingebouwd die je parkeertijd meet zodra je met de 
wagen in het parkeervak gaat staan. Blijf je langer dan een 
half uur staan dan krijgen de parkeerwachters een bericht 
en riskeer je dus een retributie.

Mindervalidenkaart en Shop & Go?
Houders van een bewoners- en gehandicaptenkaart kun-
nen gebruik maken van de Shop & Go-zones, maar ook 
niet langer dan een half uur. Ook parkeren met een geldig 
parkeerticket in een Shop & Go-zone mag niet langer dan 
30 minuten.

Boetes die in het verleden werden uitgeschreven voor 
mensen die met een mindervalidenkaart in de Shop & Go-
zone stonden en een retributie ontvingen, zullen worden 
terugbetaald.

Procedure terugbetaling:
> terugbetaling moet persoonlijk in de parkeerwinkel 
worden aangevraagd
> neem volgende documenten mee: 
. de retributiebon in kwestie of op zijn minst het daarop 
vermelde unieke referentienummer
. het betalingsbewijs van de retributiebon
. de destijds gebruikte/voorliggende “Parkeerkaart voor 
mensen met een handicap”
> de terugbetaling gebeurt enkel via overschrijving
> je kan je terugbetaling vragen tot 31 juli 2019

POLLARESTRAAT 113, 
EEN VOORBEELDWONING
 ‘Gezond tHUIS’ informeert over 
gezond wonen 

Achter een eenvoudige gevel in de Pollarestraat schuilt een boeiende 
demonstratiewoning met laagdrempelige informatie over gezond 
wonen. In dit huis vind je tips om schimmels te voorkomen en de 
luchtkwaliteit in je woning te verbeteren. Je leert er ook meer over 
verluchting en ventilatie  en de gevaren van slecht werkende verwar-
mingstoestellen. 
De woning is eigendom van Ninove Welzijn, Logo Dender en de stad. 

Binnenkijken en workshops ‘Proper thuis’ 

In juni kan je gratis een geleid bezoek brengen aan de woning. Een rond-
leiding duurt ongeveer anderhalf uur. Een gids neemt je mee op een 
interactieve ontdekkingstocht doorheen de verschillende ruimtes. Je 
kan ook deelnemen aan de gratis workshops ‘Proper thuis’, waar wordt 
ingezoomd op het gebruik van schoonmaakproducten en pesticiden in 
het huishouden. Tijdens deze sessie ontdek je welke gezonde keuzes je 
kan maken bij het schoonmaken en bestrijden van ongewenste diertjes. 
Aan de hand van een productenbox leer je etiketten van producten 
lezen en interpreteren, want je kan helpen om zelf gezondere keuzes te 
maken.

Praktisch

Gratis geleide bezoeken
> 5 juni om 10 uur
> 13 juni om 14 uur 
> 17 juni om 14 uur

Workshops ‘Proper thuis’ 
> 20 juni om 10 uur 
> 24 juni om 14 uur 

Vrij bezoek
> 8 juni van 10 uur tot 12 uur
> 22 juni van 14 uur tot 16 uur

Schrijf vooraf in bij het team welzijn van het Sociaal Huis via 
welzijn@sociaalhuisninove.be of 054 50 50 50.

Meer info
Sociaal Huis, team welzijn
welzijn@sociaalhuisninove.be
054 50 50 50

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

OPEN LESSEN EN DEMONSTRATIES IN DE ACADEMIE 
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN 

Zaterdag 8 juni kan je van 10 uur tot 17 uur naar de open ateliets in 
De Kuip komen. In het lokaal van Lejo staan werken van leerlingen 
tussen 6 en 11 jaar. Werk van de 12-17-jarigen vind je in de gangen 
en de klassen. Bij de 18-plussers zijn de ateliers beeldhouwen en 
ruimtelijke kunst, tekenkunst, schilderkunst en kant & textiel open 
voor bezoek. Zo krijg je een unieke inkijk in de creatieve ateliers.
Je kan er met de enthousiaste leerkrachten praten. Je kan je ook 
inschrijven, ter plekke op zaterdag 8 juni tussen 10 uur en 17 uur, of 
via de website: www.liedekerke.be/ABAK.

TENTOONSTELLING AFSTUDERENDEN ACADEMIE VOOR 
BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNST

In het oud stadhuis en in het bibzaaltje (ingang via E. De Deynstraat) 
vind je werk van de 18-plussers die in beeldhouwen en ruimtelijke 
kunst, schilderkunst, tekenkunst of kant & textiel afstuderen. Hun 
prachtige werken zijn het resultaat van de vijfjarige opleiding aan de 
Academie voor beeldende en audiovisuele kunsten in De Kuip. 
De twee expo’s zijn open op zaterdagen 8 en 15 juni en op zon-
dagen 9 en 16 juni van 14 uur tot 18 uur. Kom kijken en voel het 
kriebelen om een gratis proefles mee te maken in de academie.

OP ZOEK NAAR EEN JOB 
IN HET STEDELIJK BASIS-
ONDERWIJS?

Solliciteer vanaf nu via de online tool: 
www.vv-solliciteren.be/sggeni. Je wordt dan 
opgenomen in de kandidatenlijst en verder 
gecontacteerd bij eventuele openstaande 
vacatures in de scholengemeenschap GeNi.

Wist je dat ...
De stedelijke basisschool van Voorde een vijfde en zesde leerjaar 
krijgt? Deze nieuwe graadsklas is mogelijk door de groei van het ste-
delijk onderwijs in Ninove. Er was ook veel vraag van ouders en van 
de ouderraad om na lange tijd opnieuw een derde graad in te richten.

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

Meer info
stedelijke basisschool De Flapuit
voorde@sbsninove.be
054 50 03 84

Meer info www.liedekerke.be/ABAK 
053 64 55 97

Meer info
Sociaal Huis, project Kinderkansen!
info@kinderkansen.be 
0472 94 61 93 (Sofie)
0472 94 63 06 (Tessa)

KINDERKANSEN! 
ZET JE RECHTEN OP 
EEN RIJTJE 

Tussenkomst mutualiteit bij vakantiekampen
Zoals je eerder in deze Ninove Info kan lezen, zorgt de UiTPAS 
met kansentarief ervoor dat ook wie het financieel moeilijk 
heeft op stap of op kamp kan gaan. Wist je dat daarnaast ook 
de meeste mutualiteiten een tussenkomst bieden voor kampen 
van jeugdbewegingen, sportclubs, de stad …? Net als voor 
meerdaagse schooluitstappen zoals bos- en zeeklassen en de 
speelpleinwerking? Daarnaast voorzien zij een tussenkomst in 
het lidgeld van de jeugdbeweging en sportclub. In tegenstel-
ling tot de UiTPAS met kansentarief, is de tussenkomst van je 
mutualiteit niet afhankelijk van je inkomen. 

Onderzoek jouw rechten                                               
Ben je zwanger of heb je kinderen tussen 0 en 3 jaar en wil je 
graag weten waar je gezin nog allemaal recht op heeft? Neem 
contact op met Sofie of Tessa van het project KinderKansen!. 
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Zaterdag 6 juli trekt de 1ste rit van de 
Ronde van Frankrijk 2019 door onze stad. 
Deze doortocht zal gedurende enkele uren 
hinder veroorzaken op de mobiliteit en de 
bereikbaarheid. Ook handelaars zullen niet 
of moeilijk bereikbaar zijn.

De karavaan rijdt Ninove binnen op de N8 
- Brusselsesteenweg vanuit Roosdaal om zo 
de volledige N8 (Leopoldlaan – Elisabethlaan 
en Brakelsesteenweg) af te rijden en vervol-
gens de N45 – Tabakslaan te nemen richting 
Geraardsbergen.

Verkeersmaatregelen

> om 10 uur wordt het parcours volledig 
afgesloten.
> vanaf 10.50 uur wordt de publiciteitskara-
vaan verwacht. Het einde van de publiciteits-
karavaan is voorzien rond 11.25 uur.
> tussen de publiciteitskaravaan en de wieler-
wedstrijd is er een onderbreking van ongeveer 
1.15 uur. Gedurende deze periode blijft het 
parcours volledig afgesloten (passage van de 
wagens van pers, organisatie…).
> rond 12.45 uur rijden de renners Ninove 
binnen. Zij verlaten Ninove rond 13.05 uur.
> na de volledige doortocht van het wielerpe-
loton en de aansluitende karavaan (ploegwa-
gens/ordediensten/organisatie/pers ) zal het 
parcours opnieuw opengesteld worden.

DOORTOCHT 
RONDE VAN FRANKRIJK

Van 10 uur tot ± 13.30 uur wordt het 
parcours (N8 en N45) en ook alle zijstraten 
die op het parcours uitkomen, afgesloten. 
Waar mogelijk worden lokale omleggingen 
voorzien. 

Kruispunten op parcours

Ter hoogte van volgende 2 kruispunten zal 
er een oversteekbeweging kunnen gemaakt 
worden tot 30 minuten vóór doortocht 
van de publiciteitskaravaan:
> N8 Brusselsesteenweg – N28 Halsesteen-
weg
> N8 Brusselsesteenweg – N255 Edingse-
steenweg. 

Uit veiligheidsoverweging zal ook het kruis-
punt Den Dollar volledig verkeersvrij zijn. 
Het verkeer komende van Preulegem zal 
verplicht richting Albertlaan moeten rijden. 
Het verkeer komende van de Albertlaan zal 
ter hoogte van Den Dollar een keerbewe-
ging moeten maken, richting Aalst.

Randanimatie?

De organisatie van de Ronde van Frankrijk 
hanteert zeer strenge regels met betrekking 
tot de organisatie van evenementen 
en animatie in de rand van de door-
tocht van de tourkaravaan. Alle activiteiten 
(behalve de loutere privé-initiatieven op je 

eigen terrein) moeten aan de organisator van 
de Ronde van Frankrijk gemeld worden. Er is 
een ‘gids voor de parcoursgemeenten’ beschik-
baar waarin uitgebreid wordt omschreven wat 
wel en niet toegelaten is. De contactfiche en 
de gids zijn op aanvraag beschikbaar bij de 
dienst evenementen (evenementen@ninove.
be). 

Moedig de renners aan!

Proeven van het Ronde van Frankrijk-circus? 
Trek dan naar het parcours om voor de ren-
ners de supporteren! Een unieke kans om van 
dichtbij toprenners in actie te zien! 

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

• dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86 

FOTO ZAT NIET BIJ 
WETRANSFER

© Eric Danhier



Augustus
> zondag gesloten vanaf 12.45 uur

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
> maandag tot vrijdag: 07.30 uur – 21 uur
> zaterdag: 10 uur - 17 uur
> zondag: 9 uur - 17 uur
(De kassa sluit 45 minuten vóór sluitingstijd. De zwemhal moet 
15 minuten vóór sluitingstijd verlaten worden).
> 11 juli: open van 9 uur tot 17 uur

TECHNISCHE DIENST
> maandag tot vrijdag van 8 uur tot 12 uur en van 12.30 uur 
tot 15 uur
Uitleendienst op donderdag uitzonderlijk van 8 uur tot 11 uur 
en van 16 uur tot 19.45 uur.

Cc DE PLOMBLOM
Gesloten van 1 juli t/m 18 augustus
Elke werkdag van 19 tot 31 augustus: 9 uur – 12 uur

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

FAMILIEGROEP 
DEMENTIE ZOEMT IN OP 
ACTIEVE EN 
ZINVOLLE 
DAGBESTEDING

Voor mensen met dementie is het belangrijk 
om zo lang mogelijk actief te blijven, omdat dit 

rechtstreeks bijdraagt aan hun levenskwaliteit. 
Het is wel een echte uitdaging om zinvolle en 
deugddoende activiteiten te vinden, die zowel 
voor de persoon met dementie als voor zijn/
haar mantelzorger verrijkend zijn. Waarmee 
hou je rekening bij de keuze van een activiteit 
of uitstap? Wat zijn zinvolle bezigheden en 
met welke mogelijke moeilijkheden hou je best 
rekening? Ontdek het tijdens deze bijeenkomst 
van de familiegroep! 

Praktisch
> 13 juni, 14 uur tot 16 uur
> oud stadhuis, Oustrijdersplein 6
> gratis
> schrijf vooraf in via ninove@alzheimerliga.be 
of 054 31 17 09

SENIORENNAMIDDAG 
MET LIVE OPTREDEN 
VAN DE DOORBREKERS

Dinsdag 25 juni is er de jaarlijkse senioren-
namiddag in zaal De Linde met de bekende 
succesformule: koffie, taart en een optreden van 
De Doorbrekers! Kom langs voor een namiddag 
vol (dans)plezier en vertier. 

Praktisch
> 25 juni, 14 uur tot 18 uur (deuren open om 

13.30 uur) 
> Zaal De Linde, Gemeentehuisstraat, Meer-
beke
> Prijs: 6 euro of 1,5 euro UiTPAS met kansen-
tarief
> Tickets (verkoop sinds 20 mei): via ontmoe-
tingscentrum De Fontein, Centrumlaan 173, 
Ninove, 054 31 17 57 of fontein@ninove.be. 
> Er zijn slechts 150 kaarten, dus wees er snel 
bij!
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• dienst mobiliteit
054 31 32 82
mobiliteit@ninove.be 

• dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 86 

© Eric Danhier

ZOMERUURREGELING STADSDIENSTEN

STADHUIS, BEVRIJDINGSLAAN 7 EN OUD STADHUIS
Tijdens de maanden juli en augustus werken de diensten in het stadhuis, 
de Bevrijdingslaan 7 en het oud stadhuis volgens de zomeruurregeling. 
Ze zijn dan enkel te bereiken tijdens de volgende openingsuren:

Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur, donderdag van 16 uur 
tot 19.45 uur.

UITZONDERINGEN

DIENST TOERISME
> dagelijks van 8.30 uur tot 12 uur.
> maandag, dinsdag en woensdag ook van 14 uur tot 16 uur.
> donderdagnamiddag van 16 uur tot 19.45 uur.
> de dienst toerisme is tijdens de maanden juni, juli en augustus ook open 
op zaterdag en zondag van 10 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur. 

SPORTHAL 
Juni
> gesloten op zondag vanaf 12.45 uur
Juli
> elke werkdag gesloten vanaf 16 uur
> zaterdag en zondag gesloten
> gesloten van 29 juli tot en met 4 augustus

Meer info
Ontmoetingscentrum De Fontein
fontein@ninove.be
054 31 17 57



GOUDVan jong 
naar

Juni 

50 jaar huwelijk
Marc De Nil, 
geboren op 12 november 1945,
met Jacqueline Van Eesbeek, 
geboren op 21 juli 1948.
Gehuwd op 6 juni 1969.

Henri Bruyneel, 
geboren op 7 september 1946,
met Rita Callebaut, 
geboren op 6 januari 1950.
Gehuwd op 6 juni 1969.

Bruno Van Eeckhoudt, 
geboren op 9 augustus 1946,
met Magda Van Holder, 
geboren op 14 januari 1949.
Gehuwd op 10 juni 1969.

René Lison, 
geboren op 11 mei 1948,
met Christiane Ankaert, 
geboren op 20 april 1947.
Gehuwd op 13 juni 1969.

Maurits Goessens, 
geboren op 14 april 1944,
met Frida Piro, 
geboren op 28 mei 1948.
Gehuwd op 19 juni 1969.

Marc Rombaut, 
geboren op 11 juni 1948,
met Godelieve Van der Maelen, 
geboren op 16 mei 1947.
Gehuwd op 26 juni 1969.

Albert Beukenhorst, 
geboren op 24 februari 1938,
met Brigitta Rosseels, 
geboren op 5 juni 1948.
Gehuwd op 28 juni 1969.

60 jaar huwelijk
Urbain Deschuyteneer, 
geboren op 29 september 1936,
met Agnes Walravens, 
geboren op 9 april 1939.
Gehuwd op 3 juni 1959.

Willy Verbeirens, 
geboren op 18 juli 1937, 
met Lilian Van Cleemputte, 
geboren op 26 november 1937.
Gehuwd op 6 juni 1959.

Juli 

50 jaar huwelijk
Harry Du Pont, 
geboren op 27 juni 1945,
met Herna Lemaire, 
geboren op 29 maart 1946.
Gehuwd op 10 juli 1969.

Meer info
Sociaal Huis, team senioren
senioren@sociaalhuisninove.be
054 50 50 50

Erik De Troyer, 
geboren op 7 augustus 1946,
met Alice De Turck, 
geboren op 12 april 1949.
Gehuwd op 12 juli 1969.

Robert Abbeloos, 
geboren op 12 maart 1947,
met Myriam Meganck, 
geboren op 5 juli 1948.
Gehuwd op 14 juli 1969.

Willy Tielemans, 
geboren op 6 juni 1946,
met Rita Van Den Houte, 
geboren op 13 maart 1952.
Gehuwd op 31 juli 1969.

60 jaar huwelijk
Nicolas Sokoloff, 
geboren op 17 juni 1934,
met Godelieva Van den Bossche, 
geboren op 25 februari 1936.
Gehuwd op 10 juli 1959.

Etienne Van Dalem, 
geboren op 5 april 1933,
met Marie-Josée Van den Eynde, 
geboren op 27 maart 1937.
Gehuwd op 13 juli 1959.

André De Vleeschouwer, 
geboren op 11 november 1936,
met Yvette Staes, 
geboren op 6 januari 1938.
Gehuwd op 23 juli 1959.

Paul De Glas, 
geboren op 21 augustus 1934,
met Eliane De Smet, 
geboren op 29 december 1935.
Gehuwd op 23 juli 1959.

Augustus 

50 jaar huwelijk
Julien Van Bockstaele, 
geboren op 8 juni 1944,
met Jacqueline Van Den Haute, 
geboren op 3 november 1938.
Gehuwd op 7 augustus 1969.

60 jaar huwelijk
Joris Plasschaert, 
geboren op 18 januari 1937,
met Huguette Nechelput, 
geboren op 25 september 1940.
Gehuwd op 1 augustus 1959.
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PUBLIEKE INSPRAAK 
OVER HET PLAN-MER 
VOOR HET STROOMGE-
BIEDBEHEERPLANNEN 
2022-2027 

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse 
Regering de stroomgebiedbeheerplannen 
2022-2027 en het bijhorende maatregelenpro-
gramma vaststellen. De plannen voor Schelde 
en Maas zullen maatregelen en acties bevat-
ten die moeten zorgen voor een verbetering 
van de toestand van de watersystemen en 
voor een betere bescherming tegen overstro-
mingen en droogte. Om de mogelijke effecten 
van de stroomgebiedbeheerplannen op mens 
en milieu in kaart te kunnen brengen, is een 
procedure voor een plan-milieueffectrappor-
tage opgestart.

Terinzagelegging
Je kan tot en met 18 juni 2019 de kennisge-
vingsnota inkijken en opmerkingen geven. De 
nota kan je downloaden via www.volvanwa-
ter.be en www.mervlaanderen.be. 
Je kan de nota ook inkijken op het stadhuis en 
bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel. 

Opmerkingen
Tot en met 18 juni 2019 kan je opmerkingen 
bezorgen aan het stadsbestuur of aan het 
Team Milieueffectrapportage van het Depar-
tement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 
bus 8, 1000 Brussel of via mer@vlaanderen.be. 

Meer info over milieueffectrapportage: 
www.mervlaanderen.be of bel naar het 
gratis nummer 1700.



BLOEDAFNAMEKALENDER

> Woensdag 5 juni: Ninove, cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> Vrijdag 7 juni: Meerbeke, cc De Linde, Gemeentehuisstraat 42
> Vrijdag 14 juni: Outer, Buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100

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

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

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

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

KERMIS IN DE STAD

7 - 11 juni: Sinksenfoor
26 - 30 juli: Zomerkermis
4 augustus: kermis Rechteroever

DINSDAGMARKT 
11 JUNI

Tijdens de markt van 11 juni verhuizen 
alle marktkramers op de Graanmarkt 
naar de Centrumlaan,.

Geen UiTkalender in Ninove Info
deze maand. Alle info lees je in het 
Ninoofs Zomer(s) Zakboekje dat 
eind mei in je bus viel. Geen 
zakboekje gekregen? Pik er eentje 
op in één van onze stadsgebouwen!
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GRATIS 
PARKEREN
    Op 21 juni, 3 juli, 3 

augustus, 10 augustus 
en 28 augustus (VITA 
meetings) parkeer je 
gratis in de straten 
aan de sporthal (wijk 
‘Blokken’).

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove



Ninia trakteert de hele familie!
Leuke activiteiten, BBQ & gratis parking

Meer info: niniashoppingcenter.be

22.06
Family firstza
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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!

bv
ba

BEKÉ

(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.be• Nieuwe zomercollectie 2019
• Nieuwe ideëen 
• Totaalrenovatie badkamers
• Topkwaliteit voor elk budget
• Unieke actie op stockartikelen

 www.vloerenbeke.be



Stedelijke basisschool
Appelterre

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

Lager:
Dorp 48
9400 Appelterre
tel. 054 32 15 89

Directeur:
Gerda Van den Abeele

Stedelijke basisschool
Denderwindeke

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

Directeur:
Jeroen Cooman

Stedelijke basisschool
Nederhasselt-Voorde

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

De Flapuit
Kleuter + lager:
Geraardsbergsesteenweg 609
9400 Voorde
tel. 054 50 03 84
voorde@sbsninove.be

Directeur:
Karolien Frederickx
Leen Janssens

Stedelijke basisschool
Parklaan - Seringen

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

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

Directeur:
Joeri Van den Driessche

Directeur coördinatie-scholengemeenschap GeNi:
Karolien Frederickx

www.sbsninove.be

WAAROM KIEZEN
VOOR GeNi?
• een pluralistische opvoeding
 voor 2,5 tot 12 jarigen
• dynamische schoolteams
• leermeesters godsdienst, zedenleer
 en lichamelijke opvoeding
• zorg op maat
• ICT-lessen
• ouderraad en schoolraad
• openluchtklassen
• busvervoer onder begeleiding
• voor- en naschoolse opvang
• nog zoveel meer …


