fiets- & zoektochten Ninove 2018

Wandelingen,

Zondag 28 januari

Zondag 22 april

Carnavalswandeling

Erfgoedwandeling

Start: 13.30 uur, aan de Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44
Deelname: gratis

Start: 14.00 uur, aan de
Hospitaalkapel, Burchtstraat 44
Deelname: gratis

Ninovieters kennen wat van carnaval
vieren en de Roze Zondagstrein wint elk
jaar aan kwaliteit. Telkens weer is het een
kleurrijk en feeëriek spektakel waarbij
heel wat carnavalsgroepen, met of zonder
wagen en natuurlijk ook losse groepen de
draak steken met internationale, nationale
en plaatselijke toestanden. Maar, zag
je ooit al een carnavalsgroep aan het
werk aan hun wagen? Maandenlang
zijn carnavalisten in de weer om de
carnavalswagens te monteren en
af te werken tot ze op
carnavalszondag eindelijk
mogen buitenkomen. Op
deze wandeling brengen
we een bezoek aan
enkele gerenommeerde
carnavalsgroepen waardoor
je een blik achter de
schermen krijgt van het
carnavalsfeest bij uitstek:
Ninove carnaval.

Erfgoed is datgene wat we van de
vorige generaties mogen “lenen”
en met eerbied behandelen. Daarbij
gaat het zowel om gebouwen
als om tradities en gebruiken.
“Kiezen” is het thema van
Erfgoeddag 2018 en dus ook van
deze erfgoedwandeling. Wij kiezen
daarbij voor ons Ninoofs erfgoed
in de breedste zin van het woord.
Een verrassende tocht door de
stad met aandacht voor onze
eigen eigenzinnige keuze uit het
erfgoedaanbod.

Zondag 11 maart

Kasjkeswandeling
Start: 14.00 uur, aan de Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44
Deelname: gratis
Ninove is bezaaid met “kasjkes” of wegjes voor
voetgangers. Een wandeling langs deze soms
vergeten paadjes geeft een
totaal ander beeld op de stad.
Kasjkes werden en worden
vaak gebruikt om “door te
steken” en om dus sneller op
je bestemming te zijn. Wie
weet ze nog te vinden? Wie
kent nog de Kortekeet of het
Landuytstraatje? (Her)ontdek
ze met deze gidsbeurt.

Zondag 6 mei

Natuurwandeling in en
om het Neigembos
Start: 14.00 uur, Kapel van Bevingen, Bevingen,
Neigem
Deelname: gratis
Bijna 70 hectaren groot is dit natuurreservaat.
Het is een overblijfsel van het Grote Kolenwoud,
een oerbos dat zich uitstrekte over Gallië en een
groot deel van het huidige België. Restanten
daarvan zijn o.a. het Zoniënwoud, het Hallerbos
en dus ook het Neigembos met zijn opvallende
zeer sterk

wisselend reliëf: de hoogte varieert er van 20
m tot 90 m. Door erosie na ontbossing zijn holle
wegen ontstaan, met links en rechts ervan een
erg gevarieerde plantengroei. Met liefst meer dan
250 plantensoorten en 40 vogelsoorten herbergt
het bos een zeer rijke biotoop. Het Neigembos is
mooi in elk seizoen dus zeker in de lente.

Zondag 10 juni

Fietstocht “Langs drie
molens”
Start: Vrije start tussen
13.00 en 14.00 uur,
Fonteintjesmolen,
Stenebrug 71, Meerbeke
Deelname: €5 per persoon,
2 drankjes inbegrepen
In de Ninoofse
deelgemeenten vind je
in Appelterre de
Wildermolen,
een houten
staakmolen, in
Denderwindeke
de Molen ter Zeven
Wegen, een stenen
bovenkruier en
in Meerbeke de
Fonteintjesmolen,
de pas
gerestaureerde
watermolen.
Daarmee is
Ninove een unieke
molengemeente
die liefst drie
types van
werkende
molens op zijn
grondgebied
heeft. Je fietst
van molen tot molen,
uiteraard langs typische molenlandschappen.
Bij elke molen hou je halt, krijg je de nodige
uitleg en neem je binnenin een kijkje. In de
Fonteintjesmolen kan je na aankomst zelfs een
molenpannenkoek eten, we zorgen zelfs voor een
streepje muziek.

Van 1 juli tot 16 september

Wandelzoektocht
in de stad
Start: Hospitaalkapel, Burchtstraat 44
Deelname: Een deelnameformulier kost 7 euro,
inclusief 2 drankbonnetjes
Al wandelend op je eigen tempo de stad
ontdekken is altijd leuk, zeker als je even stopt
aan een terrasje om bij te tanken. Deze zoektocht
brengt je langs bekende maar ook minder
bekende hoeken en kanten van Ninove. Zoek de
foto’s, los de vragen op, vind alle antwoorden
en maak kans op een prijs. De wandelzoektocht
loopt zo’n drie maand dus heb je ruim de tijd om
Ninove binnenstebuiten en achterstevoren te
verkennen!

Zondag 1 juli

Zomerwandeling
Denderwindeke
Start: 14.00 uur, Edingsesteenweg,
Kerk Denderwindeke
Deelname: gratis
In de grootste deelgemeente van Ninove is het
prachtig wandelen. We zoeken de grenzen op
en komen ook in Nieuwenhove en Zandbergen
waardoor we voet zetten in de regio Vlaamse
Ardennen. We zoeken de rust op van het
stiltegebied, zien de Molen ter Zeven Wegen in
de verte en landschappen die op maat van de
wandelaar lijken te zijn gemaakt. Natuurlijk
zorgen we voor een natje onderweg, bijpraten
bij een fris glas is voor iedereen een welkome
afwisseling.

Zondag 5 augustus

Zondag 28 oktober

Straatnaamwandeling
rond toponiemen

Wandeling in Lieferinge

Start: 14.00 uur, aan de Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44
Deelname: gratis

Start: 14.00 uur, Kerk Lieferinge, Lieferingeplaats
Deelname: gratis
Het lieflijke Onze-Lieve-Vrouwekerkje
is prachtig gerestaureerd, de kasseien
zijn er nog even rustiek en hobbelig als
altijd, de tijd lijkt er stil te staan in het
dorpste dorp van Ninove: Lieferinge.
Een paar straten slechts met een
handvol huizen daarrond heel veel
groen en open ruimte. Kortom, hét
ideale decor voor een herfstwandeling
in het dorp en de omringende natuur.

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

Zondag 16 december

Zondag 16 september

Kerstwandeling

Opendeurdag
Hospitaalkapel
en einddag
wandelzoektocht
Wanneer: 13.00 uur – 18.00 uur, in de
Hospitaalkapel, Burchtstraat 44
Deelname: een deelnameformulier kost
7 euro, inclusief 2 drankbonnetjes
Het toeristisch bezoekerscentrum in de
Hospitaalkapel houdt opendeurdag. Dit is tegelijk
de slotdag van de wandelzoektocht. Die dag kan
iedere deelnemer aan de wandelzoektocht van een
drankje komen genieten in de kapel.

NINOVE

NINOVE

Start: 15.00 uur,
Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44
Deelname: €9,00 per
persoon, enkel met
voorinschrijving
Inschrijven: mail naar
toerisme@ninove.be en je krijgt alle nodige info
De jaarlijkse Kerstwandeling door Ninove mag al
een traditie worden genoemd. Alle ingrediënten
zijn dan ook voorhanden: de sfeer, de jinglebells,
de proevertjes, de verrassende kerstmuziek.
De Kerstman noteerde deze wandeling alvast in
zijn agenda. Het aantal plaatsen is beperkt, de
glühwein heet, de gezelligheid alom.

• De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
• Wandelingen in de deelgemeenten lopen meestal langs onverharde wegen die niet geschikt
en/of moeilijk zijn voor kinderwagens en rolstoelgebruikers - rubberlaarzen of heel stevige
stapschoenen zijn vaak onmisbaar
• Bij extreem slecht weer (gevaarlijke wintertoestanden, hevige regen,…) houden de
organisatoren zich het recht voor de activiteit niet te laten plaatsvinden. Informeer vooraf via
www.ninove.be/toeristische-activiteiten of via de Facebookpagina van de stad Ninove.
• Voor de afstand en/of de duur van de wandelingen zie www.ninove.be/toeristische-activiteiten
of de Facebookpagina van de stad Ninove
• Voor meer info contacteer de dienst toerisme op het telefoonnummer 054 31 32 85
• Voor onze openingsuren zie www.ninove.be/toeristische-activiteiten

