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je te vervelen 
tijdens de zomermaanden



Tickets te verkrijgen via onze website www.nepro.be
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Café Den Blompot - Juwelier Nachtergaele - Huis Verschelden (Belga) 
't Zwemkaffee (Cafetaria zwembad) - Boekhandel De Kiosk 
Voetballokaal Robby in Denderwindeke
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GemeenteraadszittinG
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 18 juni om 19.30 uur in het stad-
huis, Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via 
Onderwijslaan, kant PTI)

Tijdens de zomermaanden is er geen gemeente-
raad.

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
15 en 16 juni om 19.30 uur en 20 uur. Deze 
vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

extra's
De sluitingsdagen en zomeruurregeling van  
de stadsdiensten lees je op pagina 22 en 23.
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5   De Donderdagen

6   Vakantie? Geen tijd om je te vervelen

8   'Vlaamse filmkes' in openlucht 

9
  300 jaar Vlaamse rockgeschiedenis op 
11 juliviering

10   Zoek het deze zomer in eigen streek

11   Na-Tourcriterium

18   Ontmoetingscentrum De Fontein

20   Parkeerbeleid bijgeschaafd
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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

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

staDHuis ninove
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

* 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.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<
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Wat ooit begon als vertier op donderdagavond, is op de twaalfde 

editie uitgegroeid tot een uniek straat- en circustheaterfestival. 

De Donderdagen presenteren zowel wereldtoppers als trappelend 

talent uit eigen land en het nabije buitenland. We overlopen het 

aanbod met de programmatoren van de dienst cultuur.

tussen  
trampolines  
en escargots 

14 keer Gratis sPektakel 
oP de donderdaGen 

Cirq’ulation Locale was al meermaals 
te gast op De Donderdagen, weet 

Lutgarde Arijs, medewerkster bij de dienst cul-
tuur: “Met hun nieuwe show Second Life trapt 
het gezelschap, een sensatie in het Europese 
straattheatercircuit, de nieuwe editie van 
ons straat- en circustheaterfestival af. Second 
Life combineert trampoline, acrobatie en 
jongleren met dans, clownerie en improvisa-
tie.” Hun ‘crossover circus’ wordt afgewisseld 
met een show van Die Verdammte Spielerei, 
het zotste wandelorkest van Vlaanderen en 
ver daarbuiten. De vijf heren marcheren, fier 
als een fanfare of waggelend als een rij eenden. 
Ze spelen typische fanfaremuziek, polka’s en 
populaire meezingmelodieën.  

Op 9 juli speelt Torch Michaël straattheater 
in het kader van de 11 juliviering. De week 
nadien is het de beurt aan het duo Heyoka, 
een soort Franse Laurel & Hardy. Lutgarde 
Arijs: “Het publiek ziet vanop de eerste rij dat 
er al eens iets verkeerds kan lopen tijdens 
ingrijpende verfraaiingswerken. Tête de pioche 
is woordeloos straattheater met een hoog 
slapstickgehalte.”

de donderdagen ‘amuzant’ 
Vorig jaar sloegen De Donderdagen voor het 
eerst hun tenten op in een deelgemeente. 
Meer dan 400 mensen genoten in Aspelare 
van The Jucy Lucy Circussshow en vliegende 
koks uit Holland. Ook dit jaar gaan De 
Donderdagen op locatie. De donderdag voor 
kermis Ninove verhuist het festival naar  
Okegem. “Op het speelplein van De Amuzan-
ten in de Fonteinstraat in Okegem ontmoeten 
we drie heel bijzondere heren”, maakt Sofie 
Beeckmans (medewerkster dienst cultuur) ons 
nieuwsgierig. “De Franse Monsieur Pif is half 
clown en half fakir. Hij slaapt op spijkerbed-
den en slikt zwaarden door.” Een spektakel van 
een heel andere snit dan de voorstelling van 
het Duitse duo Spot The Drop. “Niels Seidel 
en Malte Steinmetz zijn superjongleurs”, weet 
Sofie.  
“Op hun strafst zijn ze met wel zeven kegels 
in de weer, aan het tempo van Top Gear, met 
tussendoor een handstand.”

Ben Schokkaert (cultuurbeleidscoördina-
tor) kijkt vooral uit naar 30 juli. “We spelen 
eerst een voorstelling op het pleintje in de 
Achturenwijk, een onbekend stukje Ninove 
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langsheen de Brusselsesteenweg, vlakbij de 
St-Theresiakerk. Circusatelier Circolito uit 
Mechelen zorgt er voor een fijne chaos van 
misverstanden, live muziek, circustechnieken, 
drie stoelen en een etalagepop. Da Stoelt! is 
een samenwerking van drie lesgevers van het 
circusatelier en vijf jongeren.” Later die avond is 
op de Graanmarkt één van de hoogtepunten 
van deze zomer te beleven, vertelt Ben. “Met 
hun legendarische debuutvoorstelling M² 
stond Cie EaEo de voorbije jaren op podia in 
zowat alle werelddelen. Hun tweede voorstel-
ling All the Fun is Happening Somewhere Else 
is eerder een ritueel van jongleurs. Het publiek 
zit rond een cirkelvormig speelvlak, zoals in 
een arena, terwijl de vijf artiesten hun duivels 
uitdrijven, enkel gewapend met plastieken 
voorwerpen.” De voorstelling kan enkel in het 
donker gespeeld worden, daarom start dit 
spektakel pas om half tien. 

spelen in het park
In augustus zitten De Donderdagen twee 
weken na elkaar in het stadspark. Zirkus N°1 
is een circusvoorstelling van Cie Kao, alias het 
Leuvense duo Jokke Vanderlinden en Joren 
De Cooman. “Vliegend straattheater met 
twee jongelui en de magische wereld die zich 
verschuilt in een berg materiaal”, volgens Ben 
Schokkaert. In TYPO van Deux sans Trois, nog 
zo’n jong Belgisch gezelschap, ondervinden de 
vier personages aan den lijve dat je bent wat 
de anderen jou laten zijn. “Een voorstelling die 
buiten de circuslijntjes kleurt met onder an-
dere een levende violist en een dode zanger.” 
Lady Cocktail laat The Girls From The Second 
Floor over het stadspark zweven. “Neem drie 
meisjes, voeg een vleugje humor en frisse 
dwaasheid toe, meng samen met indrukwek-
kende luchtacrobatiek en je hebt het recept 
voor de Lady Cocktail!” 

In Victor’s Party van Cie Krak!, een voorstelling 
vol absurde humor, krijgt de jarige Victor een 
cadeau dat zijn leven zal veranderen. De cara-
van van Els Degryse en Dieter Missiaen staat 
op 20 augustus opgesteld op het plein aan de 
achterkant van Ninia. In Scratch creëerden 
Antonio Terrones, Raphaël Hérault en Kritonas 
Anastasopoulos van het trio Acrobarouf “een 
clowneske wereld die ons allen toebehoort”. 
Agna Raspoet (medewerkster dienst evene-
menten): “Scratch is een aaneenschakeling van 
bascule, main à main, banquine, Chinese mast 
en de eerste man op de maan.” Het vijfkop-
pige gezelschap Kadavresky uit Frankrijk sluit 
De Donderdagen 2015 af met de voorstel-
ling L’effet escargot, zegt Agna: “Wat kan je 
aanvangen met skilatten in het midden van 
de zomer? Wat kunnen we doen met enkele 
balletjes, een tafel, wat hout en drie lades?” Je 
ontdekt het in de Vuurkruisersstraat.   

De DonDerDagen in vogelvlucht

>	 Cirq’ulation	Locale	&	Die	Verdammte	

Spielerei > 2 juli, 19 uur, graanmarkt

>	 Torch	Michael > 9 juli, 19 uur,  

graanmarkt

>	 Heyoka > 16 juli, 20 uur, graanmarkt

>	 Monsieur	Pif	&	Spot	the	drop >  

23 juli, 19 uur, speelplein amuzanten 

okegem

>	 Circolito > 30 juli, 20 uur,  

achturenwijk ninove

	 Ea	Eo > 30 juli, 21.30 uur, graanmarkt

>	 Cie	KaO > 6 augustus, 20 uur,  

stadspark

>	 Deux	sans	Trois	&	Lady	Cocktail >  

13 augustus, 20 uur, stadspark

>	 Cie	Krak! > 20 augustus, 20 uur, 

 kaardeloodstraat

	 Acrobarouf	> 20 augustus, 21 uur, 

graanmarkt

>	 Kadavresky > 27 augustus, 20 uur, 

vuurkruisersstraat

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

bert & fred: 8 Years,  
5 months, 4 weeks, 2 days
Hij is Bert. Zij is Fred. Samen zijn ze Bert & 
Fred. Logisch. Bert & Fred leven samen, werken 
samen, spelen samen, al “8 Years, 5 Months,  
4 Weeks, 2 Days”, het liefst met vers geslepen 
keukenmessen, muizenvallen en vogelpikpijltjes. 
Veilig is anders, maar spannend is het wel! 
Bert & Fred brengen het spectaculairste, grap-
pigste en gevaarlijkste circus van Vlaanderen.

> zaterdag 5 september om 19 uur 
> Cc De Plomblom, Graanmarkt, Ninove
> € 10 (met reducties)

duo Gama: déconcerto
Duo Gama dompelt je onder in een wereld 
waar muziek een spektakel is en elk muziek-
stuk verrast. Dit Brusselse duo is de ontbre-
kende schakel tussen Johann Sebastian Bach, 
György Ligeti en Johnny Cash. Van klassiek tot 
country via een vrolijke wals: niets ontsnapt 
aan dit muzikaal duet. Déconcerto is een 
virtuose, knotsgekke show. Zo heb je muziek 
nog nooit gezien of gehoord!

> zondag 6 september om 16 uur 
> Cc De Plomblom, Graanmarkt, Ninove
> € 10 (met reducties)

CirQue final 
de donderdaGen  

extra

De Donderdagen krijgen dit jaar 

een bijzonder einde. met twee van 

de beste indoorvoorstellingen die 

momenteel op de vlaamse podia te 

zien zijn, starten we blij en welgezind 

het nieuwe schooljaar.
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twee maand vakantie en toCh

geen kans om je te vervelen!
In Ninove krijg je deze 

grote vakantie geen kans 
om je te vervelen, zo groot is het 
aanbod: op speelplein Karrot kan 
je van 1 juli tot 21 augustus elke 
dag ravotten, knutselen, gamen… 
Kan jij niet naar de speelplein-
werking, dan komt de speelplein-
werking naar jou toe. De bakfiets 
van de jeugddienst komt van 
maandag 24 tot en met vrijdag 
28 augustus volgeladen naar 
Okegem en Outer. De monitoren 
van ‘Street Action’ zakken elke 
woensdag in de grote vakantie 
af naar de  Groeneweg. Bmx’ers 
krijgen de tricks onder de knie op 
de bmx-kampen. Je Nederlands 
bijschaven in een toffe kamp-
sfeer kan in augustus tijdens het 
Zomertaalkamp. En dan zijn er 
nog de sportkampen van de 
sportdienst. Inschrijven kan enkel 
online via www.ninove.be. Snel 
zijn is de boodschap, de sport-
kampen zijn razend populair en 
heel snel volzet.

Wil je liever op je eentje of in groep 
de stad verkennen? Dat kan met 
het stadsspel 'Inspector Carrot', 
een stadsspel voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. Of 'Dilemma 
14/18', een actief inleefspel voor 
jongeren tussen 12 en 16 jaar, 
over Ninove tijdens WOI. Beide 
stadsspellen kan je gratis afhalen bij 
de jeugddienst. 

Ook jeugdopbouwwerker Bjorn 
werkt nog volop aan een zomer-
programma. In de ontmoetings-

ruimte in De Kuip is hij alweer 
volop aan het brainstormen met  
jongeren tussen 12 en 25 jaar 
over welke activiteiten ze deze 
zomer kunnen doen. Bjorn pro-
beert zoveel mogelijk projecten 
en activiteiten samen met en 
voor de jongeren uit te werken. 
Wie weet, gaan ze opnieuw 
kajakken op de Lesse of bezoeken 
ze een pretpark? Misschien 
houden ze een mega groot wa-
terballonnengevecht in het park 
of zoeken ze even de koelte op 
in de zetel van de ontmoetings-
ruimte in De Kuip.

Geen kamp naar je zin gevonden, 
of kom je vroeg aan of kan je pas 
laat terug naar huis? Dan is IBO  
’t Kadeeken misschien wel de op-
lossing. Zij zorgen elke werkdag 
en zaterdag van de vakantie voor 
opvang van 6.45 uur tot 19 uur, 
voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. 
Inschrijven voor de zomervakan-
tie kan vanaf maandag 1 juni  
16 uur. Hiervoor kan je terecht in 
het IBO zelf.

De jeugddienst en de dienst 
sociale zaken bundelden het 
vrijetijdsaanbod in Ninove voor 
kinderen en jongeren in de folder: 
'Vakantie in Ninove? Hier verveel 
ik me nooit!' Het volledige 
aanbod opvangmogelijkheden 
(sport-, taal- en jeugdkampen, 
speelpleinwerking…) tijdens de 
vakanties lees je in deze folder 
die je vindt bij de verschillende 
stadsdiensten.   

inschrijven?
>  speelpleinwerking en  

bmx-kamp: jeugddienst,  
054 31 05 00 jeugd@ninove.be

> zomertaalkamp:  
dienst integratie, 054 31 32 48,  
integratie@ninove.be

> sportkampen: www.ninove.be 
(via sport en recreatie / online 
inschrijven)

Meer in
fo

> Jeugddienst
 jeugd@ninove.be
 www.jeugdninove.be 
 054 31 05 00 
> Sportdienst
 sport@ninove.be 
 054 33 93 97
> ’t Kadeeken
 ibo@ninove.be 
 054 34 23 02
> jeugdopbouwwerker
 bjorn@lejo.be
 054 31 05 09

De vakantie komt eraan. 

lang uitslapen, lekker 

luieren, genieten van 

de zon, alleen of met 

je vrienden, en de 

lange zomerdagen 

opvullen met sport en 

spel! check zeker eens 

het jeugdaanbod van 

de verschillende 

stadsdiensten. Zij 

boksten een mooi 

programma in elkaar.

> Wenteka vzw: Speelplein-
werking Denderwindeke,  
elke werkdag van 1 juli tot  
28 augustus, doelgroep 4 tot 
en met 12 jaar. Inschrijven kan 
door het inschrijvingsformulier 
te mailen naar  
bartbarbieur@hotmail.be.

> Panta Rhei vzw: Ratjetoe 
kleuterkampen in Meerbeke, 
doelgroep 3 tot 6 jaar en Panta 
Rhei themakampen in Meer-
beke, doelgroep 7 tot 12 jaar, 
beiden van: 6 tot 10 juli, 13 tot 
17 juli, 3 tot 7 augustus, 10 tot 
14 augustus, 17 tot 21 augus-
tus. Inschrijven kan online via 
www.pantarheivzw.be. 

> Activak vzw: ‘Disneykamp’ 
in Nederhasselt van 6 tot 
10 juli, doelgroep 7 tot 12 
jaar. 'Avontuur met Dora en 
Diego’ in Nederhasselt van 
13 tot 17 juli, doelgroep 3 tot 
6 jaar. Inschrijven kan online 
via www.externekampen.be. 
Meer informatie via ACTIVAK 
vzw, telefoon 03 569 98 42 of 
via mail info@activak.be.

> ’t Chiropaksken vzw:  
Speelpleinwerking ‘Hobbes’  
in Appelterre van 27 juli tot 
28 augustus, doelgroep 3 tot 
12 jaar. Inschrijven via  
info@speelpleinhobbes.be of 
www.speelpleinhobbes.be 

initiatieven buiten de stadsdiensten
Ook een aantal externe organisaties organiseren speelpleinwerking of 
jeugdkampen in groot Ninove.
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iBo 't KaDeeKen 

Wat? Opvang voor kinderen van 
2,5 tot 12 jaar. 
Wanneer? Elke werkdag en  
zaterdag van de vakantie van  
6.45 uur tot 19 uur
Inschrijven: vanaf maandag  
1 juni vanaf 16 uur. Maak vooraf 
een dossier aan voor je kind. 
Hiervoor kan je terecht in het 
IBO zelf. 
Info: 054 34 23 02, ibo@ninove.be.

SPeelPleinWerKing 
Karrot

Wat? Ravotten, knutselen, games, 
verkleedpartijen, dansen of 
gewoon coole dingen doen.
Waar? Jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove 
Wanneer? 11 juli tot 21 augustus, 
van 8 uur tot 17 uur (halve dag 
kan ook)
Prijs: 4 euro per dag of 2 euro 
per halve dag (+ apart kansen-
pastarief)
Inschrijven: 054 31 05 00 of 
jeugd@ninove.be.

Street action 
groeneWeg

Wat? Spelen op woensdag-
namiddagen met de monitoren 
van Street Action.
Waar? Groeneweg, Ninove
Wanneer? 11 juli tot 26 augustus
Info: 054 31 05 00 of  
jeugd@ninove.be.

SPortKaMP MenSen 
Met BePerKing

Wat? Sportkamp voor mensen 
met een fysieke of mentale 
beperking, ongeacht de leeftijd, 
met aangepaste sporten (judo, 
balspelen, atletiek, zwemmen, 
wandelen, …). 
Prijs: 30 euro
Wanneer? 22 tot 24 juli, van  
10 uur tot 15 uur.
Info: 054 33 93 97,  
sport@ninove.be
Inschrijven: online via  
www.ninove.be 

voetBal- en  
hocKeYKaMP

Wat? Voetbal-en hockeykamp 
voor kinderen van het 3de tot 
6de leerjaar.
Prijs: 30 euro
Wanneer? 22 tot 24 juli van  
9.30 uur tot 16 uur.
Inschrijven: online via  
www.ninove.be 

BMX-KaMP 
gevorDerDen

Wat? BMX-kamp voor gevor-
derden
Wanneer? 10 tot en 14 augustus 
van 9.30 uur tot 15 uur.
Prijs: 35 euro (verzekering en mid-
dagdrankje inbegrepen). 
Inschrijven: 054 31 05 00 of 
jeugd@ninove.be.

ZoMertaalKaMP

Wat? Zomertaalkamp voor 
anderstalige kinderen van 12 tot 
14 jaar.
Wanneer? 10 tot 21 augustus 
van 9 uur tot 16 uur
Inschrijven: 054 31 32 48,  
integratie@ninove.be.

BiKeKaMP

Wat? Sportkamp in het teken 
van de fiets met diverse fietsacti-
viteiten. Voor kinderen van  
11 tot en met 16 jaar. 
Prijs: 40 euro. 
Wanneer? 10 tot 13 augustus 
van 10 uur tot 16 uur.
Inschrijven: online via  
www.ninove.be (onder sport en 
recreatie) 

SPortMiX

Wat? Zowel binnen als buiten 
sporten. Atletiek, beachvol-
ley, voetballen, een bezoek aan 
zwembad De Kleine Dender. 
Voor kinderen van het 1ste leer-
jaar tot en met 2de middelbaar.
Prijs: 50 euro 
Wanneer? 17 tot 21 augustus 
van 10 uur tot 16 uur.
Inschrijven: online via  
www.ninove.be (onder sport en 
recreatie)

SPeelPleinWerKing 
oP locatie

Wat? Speelpleinwerking in 
de buurthuizen van Outer en 
Okegem.
Wanneer? 24 tot 28 augustus. 
Waar? Kouterbaan 34,  
Okegem en Smid Lambrecht-
straat 102, Outer.
Inschrijven: bij de jeugddienst 
na het ontvangen van een 
persoonlijke brief.

DanceMove  
SecunDair/nieuW 
BreaKDance

Wat? Een leuke dansstage op 
hedendaagse muziek: funk,  
hip-hop, breakdance. 
Enkel voor deelnemers van het 
secundair onderwijs.
Prijs: 30  euro
Wanneer? 24 tot 26 augustus 
van 10 uur tot 16 uur.
Inschrijven: online via  
www.ninove.be (onder sport 
en recreatie)

KleuterhaPPening

Wat? De sporthal wordt een 
heus kleuterdorp met spring-
kastelen, mobielen voor kleu-
ters, klim- en klauterparcours. 
Voor kinderen van de 1ste,  
2de en 3de kleuterklas. 
Prijs: 10 euro
Wanneer? Vrijdag 28 augustus 
van 10 uur tot 16 uur. 
Inschrijven: online via  
www.ninove.be (onder sport 
en recreatie)

de sChatten van vlieG in de bib! 

Van 1 juli tot 31 augustus zijn er in bibliotheken in heel Vlaanderen schatkisten 
verstopt, en kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar speuren naar de schat van Vlieg. 
Ook in de bib van Ninove! 

Thema van 2015 is KLANK. De wereld rondom ons wordt beheerst door gelui-
den. De meesten daarvan merken we in onze gehaaste maatschappij niet eens 
op. Vlieg wil kinderen opnieuw leren luisteren, hen laten stilstaan bij de geluiden 
rondom hen, en hen tegelijkertijd ook meer goesting doen krijgen in cultuur. Wie 
deelneemt en de schat wint, maakt kans op leuke prijzen. Naast de prijzen die je 
kan winnen via uitmetvlieg.be, geeft de stad nog extra prijzen weg. 

Meer in
fo

Bibliotheek 
054 32 40 04
bibliotheek@ninove.be

Wij publiceerden enkel die kampen die nog niet volzet waren bij het ter perse gaan van deze Ninove Info.

jeuGdkamPen en -oPvanG



vlieg naar Huis! 
trouW met mij!
zes ‘vlaamse filmkes’ in oPenluCht

Zes openluchtfilms. Zes verschil-

lende locaties. Zes recente vlaamse 

films. Zes keer in samenwerking met 

een plaatselijke medeorganisator. 

Zes keer welkom in de speciaalste 

'cinemazalen' van ninove.

flying home 
(Dominique Deruddere, 2014)

Een sjeik uit Dubai wenst de Vlaamse wed-
strijdduif Wittekop, eigendom van duivenlief-
hebber Jos Pauwels, te kopen. De sjeik schakelt 
als tussenpersoon een vlotte Amerikaanse ge-
zant in. Jos Pauwels denkt niet aan verkopen, 
maar zijn kleindochter is wel geïnteresseerd 
in die Amerikaan… De hoofdrollen worden 
vertolkt door Jan Decleir, Jamie Dornan (50 
Shades of Grey), Charlotte De Bruyne en 
Viviane De Muynck.

>  vrijdag 21 augustus om 21 uur 
>  speelplein Ter Duyst, Ter Duystlaan, 

Ninove
>  i.s.m. Buurtcomité Ter Duyst en VKSJ 

Ninove

brabançonne 
(vincent Bal, 2014)

De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia uit Staai-
kerke en de Waalse fanfare En Avant uit Vier-
lemont zijn allebei geselecteerd voor de grote 
Europese finale. Wanneer de solist van Sint-
Cecilia dood neerstort, wil Elke, de dochter 
van dirigent Jozef, de fantastische trompettist 
Hugues weghalen bij de Waalse concurrenten. 

List, bedrog en liefde worden in de strijd ge-
gooid om het doel te behalen. Brabançonne is 
een muzikale romantische komedie met in de 
hoofdrollen Amaryllis Uitterlinden, Jos Verbist, 
Arthur Dupont en David Cantens.

>  zaterdag 22 augustus om 21 uur 
>  windmolen ‘Wildermolen’, Wilderstraat, 

Appelterre-Eichem 
>  i.s.m. Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 

Appelterre-Eichem en de stedelijke 
molencommissie

trouw met mij 
(Kader Balci, 2014)

Jurgen heeft zijn knappe collega Sibel ten 
huwelijk gevraagd. Voor de ouders van beide 
twintigers is de trouw een complete verrassing. 
Sibel en Jurgen kijken enorm uit naar een prach-
tig trouwfeest. Dat is echter buiten de druk, de 
verwachtingen en de twijfels van hun families 
gerekend. Eén ding is zeker: het wordt een 
trouwfeest om nooit meer te vergeten! Trouw 
met mij is een komedie met in de hoofdollen 
Sirin Zahed, Dries De Sutter en Rudi Delhem. 

>  zondag 23 augustus om 21 uur 
>  kapel van Bevingen, Neigem
> i.s.m. vzw De Kalmoes

bowling balls 
(Marc Punt, 2014)

De motorclub ‘Bowling Balls’, geleid door 
ex-belastingscontroleur Mon Dewilde, houdt 
zich bezig met de verkoop van gestolen auto's, 
voornamelijk aan de Bulgaarse maffia. Maar ze 
krijgt concurrentie van een andere motorben-
de, ‘Banana Knights’. Wanneer ‘Bowling Ball’ 
Gino een amoureuze relatie begint met de 
zus van de president van de ‘Banana Knights’ 
loopt de motorbendeoorlog helemaal uit de 
hand. Onder andere Wim Opbrouck, Jonas 
van Geel, Filip Peeters en Nathalie Meskens 
trekken in Bowling Balls een motardpakje aan.

>  vrijdag 28 augustus om 21 uur 
>  festivalterrein Pekenrock, Bovenhoek-

straat, Outer 
>  i.s.m. Pekenrock

halfweg 
(geoffrey enthoven, 2014)

Stef, architect en blaaskaak, is aan het scheiden 
en verhuist naar een mooie villa om zijn leven 
opnieuw op poten te zetten. In zijn nieuwe 
huis botst hij voortdurend op Theo, die 
beweert de eigenaar van het huis te zijn. Maar 
Stef weet dat Theo al een paar jaar dood is. 
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Meer in
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87
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Alles komt tot rust, tot Julie opduikt aan het 
huis en in het leven van Stef. Halfweg is een 
komische film met hoofdrolspelers Koen De 
Graeve, Jurgen Delnaet en Evelien Bosmans.

>  zaterdag 29 augustus om 21 uur 
>  elektriciteitscentrale, Herlinckho-

vestraat, Outer 
>  i.s.m. Wijkcomité Herlinckhove

welp 
(Jonas govaerts, 2014)

Een groep scoutsjongens is op zomerkamp 
in de Ardennen. De 12-jarige Sam ontdekt 
een boomhut die bewoond wordt door een 
gemaskerd kind, Kai. Niemand van de leiding 
neemt Sam ernstig (“teveel fantasie”). Maar Kai 
blijkt slechts het hulpje te zijn van een lokale 
psychopaat, die het bos rondom het scouts-
terrein vol dodelijke vallen heeft voorzien. 
Welp is een horrorfilm met Stef Aerts, Evelien 
Bosmans, Titus De Voogdt en Maurice Luijten.

>  zondag 30 augustus om 21 uur 
>  speelbos ‘De reiger’ (aan het sas), Ninove
>  i.s.m. Scouts en Gidsen Ninove

ieDereen = van De WerelD 
300 jaar vlaamse roCkGesChiedenis oP 11 julivierinG

op donderdag 9 juli viert ninove het feest van de vlaam-

se gemeenschap. met een antwerpse wereldburger, een 

kleurrijke kapselcaravan en nederlandstalige muziek die 

schippert tussen rock en kleinkunst.

De KleinKunstROCKBand wordt 
wel eens een “fanfare van honger 

en dorst op speed” genoemd. Van Anja en 
Annabel over Lieve Jacoba en Malle Babbe 
voert de KleinKunstROCKBand ons Zeven 
dagen lang met een Houten kop naar de Rue 
des Bouchers. ‘Iedereen = van de wereld’ is 
een project van Peter Bauwens (toetsen), Jan 
Cuyvers (drums), Jan Hulssens (bas), Frank 
Tomme (sax, accordeon, toetsen) en Rik Aerts 
(gitaren) onder leiding van rockmeester Ignace 
Baert (piano en zang). De zes verdienden hun 
muzikale pluimen in de band van artiesten 
als Raymond van het Groenewoud, Zjef 
Vanuytsel, Kris De Bruyne, Bart Peeters, Willem 
Vermandere, Philippe Robrecht en in groepen 
als Soulsister, Blue Blot en The Bet. Samen zijn 
ze goed voor 300 jaar Vlaamse rockgeschie-
denis. Op 9 juli trekken ze hun ruige rockjas 
aan en jagen ze twee uur lang de heerlijkste 
Nederlandstalige muziek over de Graanmarkt. 
Bovendien brengen ze enkele gastzangers en –
zangeressen mee: Dirk Blanchart (Luna Twist), 
Vera Coomans (Madou), Ariadne van den 
Brande en Hans De Booij.

‘de donderdagen’ in het  
voorprogramma 
De Antwerpse wereldburger-entertainer 
Torch Michaël speelt straattheater in de let-
terlijkste zin van het woord. Geen technische 
hoogstandjes, geen ingewikkelde elektronische 
hulpmiddelen. Wel gedurfde en grappige 
acrobatie en goocheltrucs met een minimum 
aan attributen: een fiets, enkele drums en een 
hoge wiebeltafel op drie poten. ‘Myster X’ is 
acrobatie en magie, maar ook lachen, gieren, 
brullen.
Voor en na en tussendoor trakteert de Rood-
vonk-Caravan en –Kapsaloon alle kinderen 
op een kleurrijke snoet, een hip kapsel of een 
koele glittertattoo.    

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

Praktisch
>  donderdag 9 juli 
 - 18 uur - 21 uur: Roodvonk
 - 19 uur: Torch Michael,  ‘Myster X’
 - 20 uur: KleinKunstROCKBand, 
    ‘Iedereen = van de wereld’
>  Graanmarkt, Ninove
>  Gratis!
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Toerismeconsulent 
Danny De Saedeleer: 

“Zondag 14 juni starten we 
met een wandeling rond de 
Abdijkerk en een brouwerijbe-
zoek. De verdwenen Norbertij-
nerabdij bepaalde zonder twijfel 
mee de geschiedenis van onze 
stad. Wij erfden van de paters 
de ‘abdijkerk’, een indrukwek-
kend monument van barok. De 
Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart-
kerk, zoals ze officieel heet, werd 
nu schitterend gerestaureerd. 
We bezoeken ook brouwerij 
Slaghmuylder waar we onze trots, 
de Witkap, proeven. Al heeft die 
Witkap niets te maken met de 
paters van vroeger, hij smaakt 
altijd (lacht)”.

Zondag 19 juli kan je onder bege-
leiding van een gids wandelen in 
Appelterre en Voorde. Danny: 
“Appelterre blijft ‘het tabaksdorp’, 
al zal je er nog weinig tabaksplan-
ten tegenkomen. De tabaksteelt 
is overwegend historiek en folklo-
re. Het zijn vooral de Sint-Gertru-
diskerk, de vele boerenhoven, de 
kapellen, het stemmig station en 
de statige Wildermolen die het 

dorp kenmerken.” Even doorstap-
pen en je bent in Voorde, dorp 
van de puitenrijders. Hier staat 
zowaar een “kasteel”, vroeger een 
waterburcht,  en heel veel groen. 

Zondag 9 augustus kan je fietsen 
combineren met het proeven van 
allerlei lekkers tijdens de Smaak-
fietstocht. Danny: “Tijdens deze 
leuke familiefietstocht stop je op 
verrassende plekken waar je kan 
proeven van een lekkere Witkap, 
een ijsje, … Hier en daar gaat het 
lichtjes bergop maar laat dat je 
zeker niet tegenhouden. Fietsen 
langs de mooiste plekjes en uit-
hoeken van Ninove en omgeving, 
maar ook proeven, dat is toch 
een ideale combinatie?” Deze 
fietstocht is niet begeleid.

Deze zomer krijg je ook opnieuw 
vier keer de kans om een exclu-
sieve boottocht op een echt 

jacht te maken. Van de Zwarte 
Flesch in Pollare vaar je via het 
mooiste stuk van de Dender tot 
Geraardsbergen waar je drie uur 
vrije tijd hebt vooraleer je terug 
vaart naar Pollare. 

Als je liever op je eigen tempo 
Ninove en omgeving bezoekt kan 
je bij de dienst toerisme terecht 
voor fiets- en wandelkaarten. 
Danny: “Toppers zijn de fiets- en 
wandelnetwerken waarbij je zelf 
je traject uitstippelt, zo kort of 
zo lang je zelf maar wil. Er zijn tal 
van brochures over Ninove en 
deelgemeenten maar ook over 
de toeristische regio Scheldeland 
waar Ninove deel van uitmaakt, 
over de andere Oost-Vlaamse 
regio’s, over het Pajottenland, 
onze toeristische buren… Spring 
even binnen, wij helpen je heel 
graag verder.”    

Zoek Het DeZe Zomer  
in eigen streek 

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

In 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

PraktisCh
abdijkerk, omgeving en 
brouwerijbezoek 

> Zondag 14 juni 
> Vertrek: 14 uur, abdijkerk
> Duur: 3 uur
> Prijs: 7 euro per volwassene,  

3 euro voor kinderen tot  
12 jaar, inschrijven voor 10 juni 

Wandeling  
appelterre - voorde

> Zondag 19 juli 
> Vertrek: 14 uur,  

kerk Appelterre
> Duur: 2,5 uur
> Deelname gratis, graag op 

voorhand inschrijven

Smaakfietstocht

> Zondag 9 augustus 
> Vertrek: tussen 13.30 uur en 

15 uur in het cafetaria van de 
sporthal (einde Parklaan)

> Traject: 28 km
> Voorinschrijving (tot 5 au-

gustus): 5 euro per persoon, bij 
aanvang: 7 euro per persoon,  
5 euro per kind van 3 jaar tot 
12 jaar

verken de Dender  
vanop een jacht 

> Zondag 7 juni, zaterdag  
4 juli, zondag 2 augustus en 
zaterdag 5 september 

> Vertrek: Zwarte Flesch, Pollare, 
10 uur

> Terug: Zwarte Flesch, Pollare, 
17 uur

> Enkel met voorinschrijving: 
18 euro per volwassene, kinde-
ren van 3 jaar tot 12 jaar: 10 euro

vader lust wel 
een witkaP 
Op zondag 14 juni vieren we vaderdag. 
Geen inspiratie? Denk eens aan een 
witkapgeschenk! Bij de dienst toerisme 
kan je terecht voor een uitgebreid 
aanbod aan Witkapartikelen. Er zijn ge-
schenkverpakkingen met Witkapglazen, 
je vindt er de verschillende soorten Wit-
kap in een box, een reuze Witkapglas…

De zomer, da’s genieten, ook 

in je eigen streek. Wandelen, 

fietsen, varen, een zoektocht 

doen… vvv-ninove vzw 

zorgt in samenwerking met 

de dienst toerisme opnieuw 

voor een boeiend aanbod 

aan gegidste activiteiten. 
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na-tourcriterium
2 auGustus 
op zondag 2 augustus ontvangt het na-tourcriterium 

heel wat toppers en renners die de tour de france heb-

ben gereden.

De wedstrijd wordt gereden op een gesloten parcours van 1.500 m 
op de Onderwijslaan, Bevrijdingslaan, Vuurkruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat en Centrumlaan. Toegang is gratis.

Programma
> 12.45 uur  Vlaams kampioenschap Medici – 30 ronden – 45 km
> 14.30 uur  Open Oost-Vlaams Na-Tourcriterium G-wielrennen (wiel-

rennen voor mensen met een beperking)
> 15.30 uur  Criterium voor dames Elite – 35 ronden – 52,5 km
> 17.15 uur  Publiciteitskaravaan
> 17.25 uur  Parade ex-kampioenen en BV’s
> 17.30 uur  Tijdrit over 1 ronde – 1.500 m
> 18.15 uur  Start criterium – 50 ronden – 75 km
> 20.00 uur  Aankomst criterium + huldiging

daG van de mountainbike 
7 juni
Fiets- en mountainbikeplezier voor jong en oud in de buurt van de 
sporthal.

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97

verkeersmaatregelen

> Het wedstrijdparcours wordt 
volledig afgesloten voor alle 
verkeer op zondag 2 augustus 
vanaf 12 uur tot 22 uur.

> De verschillende aanrijroutes naar 
het parcours worden afgesloten

Parkeerverbod

> Centrumlaan, tussen Elisa-
bethlaan en Onderwijslaan – 
kant PTI
- Van zaterdag 1 augustus om 

7 uur tot zondag 2 augustus 
om 22 uur.

> Onderwijslaan, vanaf de hoek 
politie tot aan de Bevrijdingslaan
- vanaf donderdag 30 juli om  

7 uur tot maandag 3 augustus 
om 12 uur

- voor de opbouw van tribu-
nes, huldigingspodium en 
aankomstportiek 

> Langs het parcours
- Onderwijslaan tot Burcht-

straat, Bevrijdingslaan, Vuur-
kruisersstraat, Polderbaan, 
Molendenderstraat, Centrum-
laan tussen Elisabethlaan en 
Kaardeloodstraat

- zondag 2 augustus, van  
6 uur ’s morgens tot 22 uur  
’s avonds.

> Aanpalende straten
- Ameiveld, Centrumlaan tot 

Kaardeloodstraat, Onderwijs-
laan tot Burchtstraat

- op zondag 3 augustus van  
10 uur tot 21 uur.

> Ameiveld, wordt tweerich-
tingsverkeer op zondag 2 
augustus van 11 uur tot 21 uur. 
Enkel voor bewoners.

Meer info?

www.flanderscyclingevents.be 

WielerWedstrijden
> 22 juni: Aspelare – Elite z.c./beloften U23
> 6 juli: Denderwindeke – Elite z.c./beloften U23
> 12 juli: Pollare – Elite m.c.
> 23 juli: Ninove – Elite m.c. ‘Grote Prijs Beeckman-De Caluwé’
> 1 augustus: Denderwindeke – Juniores en nieuwelingen heren
> 9 augustus: Meerbeke – Elite z.c./U23
> 29 augustus: Nederhasselt – Elite dames
> 31 augustus: Denderwindeke – Elite z.c./beloften U23/masters/amateurs

> kleuters (4 tot 6 jaar) kunnen 
leren fietsen onder begeleiding 
van hun ouders en een aanwe-
zige monitor. Fietsje (zonder 
steunwieltjes) meebrengen. 
Van 10 uur tot 12 uur.

> kinderen van 7 tot 12 jaar 
kunnen hun fietsvaardigheden 
testen op het fietsparcours. 
Fiets en fietshelm meebrengen. 
Van 10 uur tot 12 uur.

> recreatieve mountainbi-
kers kunnen fietsen op de 
bestaande trajecten van de 

Krasjelroute (1 toer van 22 km, 
2 van 17 km). Vrije start tussen 
8 en 14 uur.

> competitieve mountainbi-
kers kunnen elkaar bekampen 
in ‘De 6 uren van Ninof’. 
Ploegjes van minimum 2 en 
maximum 4 mountainbikers 
proberen zoveel mogelijk 
ronden (een gedeelte van de 
groene lus over Ninove, Pollare, 
Denderwindeke) af te leggen 
op een uitgestippeld parcours. 
Deelnameprijs: 7 euro/deelne-
mer. Van 8.30 uur tot 14.30 uur. 

sport voor 50-plussers
Op vrijdag 11 september is er ‘move@50’, 
een sportdag voor 50-plussers, in Lede. 
Schrijf je tot vrijdag 10 juli in 
bij de sportdienst. Meer in

fo
sportdienst
sport@ninove.be
054 33 93 97
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De academie voor beeldende kunst is er voor 
iedereen die zich creatief wil ontplooien. 
Onder leiding van getalenteerde leerkrachten 
en een goed uitgeruste infrastructuur, levert 
de academie studie- en werkruimte aan alle 
leeftijdsgroepen. Het accent ligt op beel-
dende creativiteit, zelfuitdrukking en artistiek 
engagement.

opendeurdag

Opendeur in de academie op 6 juni van  
10 uur tot 17 uur met leerlingenwerk in alle 
ateliers. Je kan die dag ook inschrijven voor alle 
opleidingen.

inschrijvingen

De academie richt zich op 3 doelgroepen: 
kinderen van 6 tot 11 jaar (lagere graad), jon-
geren van 12 tot 17 jaar (middelbare graad), 
volwassenen vanaf 18 jaar (hogere graad). Vol-
wassenen kunnen kiezen voor de afdelingen 
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst  of 
kant en textiel.
Vanaf 1 juni kunnen leerlingen zich inschrijven 
op het secretariaat van de academie of 
online via: www.liedekerke.be. Het 
schooljaar start op 1 september.

tentoonstelling laatstejaarsstudenten

Zaterdag 6 juni tot en met zondag 14 juni, 
stellen de laatstejaars tentoon in het oud 
stadhuis, (Oudstrijderplein 6, Ninove) en cul-
tuurcentrum De Plomblom (Graanmarkt 12,  
Ninove). Open tijdens de kantooruren en in 
de weekends van 13.30 uur tot 18 uur.

gratis Workshop Kant en textiel

Zaterdag 20 juni is er van 10 uur tot 16 uur een  
“Try out Kant en textiel” in het teken- en schilde-
ratelier van de academie. Je maakt kennis met  al-
lerlei technieken zoals tekenen met naaimachine, 
vilten, drukken, kantklossen, borduren,…
Contact: annemie.standaert@skynet.be, 
mayavos@hotmail.com

tentoonstelling in de bib

Tijdens de maanden juli en augustus is er een 
tentoonstelling met een selectie van kunst-
werken van de hogere graad van de academie 
in de bib.
Open tijdens de openingsuren van de bib.

aCademie beeldende kunst in beeld  

Meer in
fo

Academie Beeldende Kunst
De Kuip, Parklaan 1, Ninove
gabk@liedekerke.be
053 64 55 97 
www.liedekerke.be

 molenstraat 17
054 32 32 17

Parklaan 13
054 33 47 25

er staat een tent…
Dansvoorstelling door de leerlingen 
lagere graad van de muziekacademie

Zondag 14 juni  -  15 uur en 17.30 uur
Cc De Plomblom, Graanmarkt 12, Ninove

> Toegang: € 6 (leerlingen academie toegang 
gratis)

> Kaarten te koop in cc De Plomblom,  
054 34 10 01

> i.s.m. het oudercomité van de academie

dansafdeling  
muziekacademie 
breidt uit naar  
de sporthal
De dansafdeling van de muziekacademie heeft 
de laatste jaren veel succes. Zo veel succes zelfs 
dat de wekelijkse danslessen plaats vinden in 
de academiezaal, omdat de ingerichte dans-
zaal als enige dansruimte niet meer voldoende 
is. Ideaal is die situatie niet. De academiezaal is 
een vaak gevraagde zaal voor klasconcerten, 
repetities, examens van de academie, en wordt 
ook nog eens verhuurd voor activiteiten van 
externe verenigingen. Hoog tijd voor een op-
lossing dus. En die komt er, in de sporthal op 
ca 100 meter van de hoofdschool! De ruimte 
op de benedenverdieping die oorspronkelijk 
ingericht was als bollenbaan, wordt omge-
bouwd tot een polyvalente ruimte, aangepast 
aan de danslessen van de academie. Het lokaal 
wordt ingericht met een zwevende houten 
vloer in opbouw en afgewerkt met een dans-
tapijt er boven op.
Vanaf het schooljaar 2015-2016 vinden de 
danslessen van de academie in deze nieuw 
ingerichte zaal plaats.  

Meer in
fo

Academie MWD
Parklaan 13, Ninove 
054 33 47 25

Tijdens deze infodagen kan je ook inschrijven voor de verschillende studierichtingen (lagere, mid-
delbare, hogere graad) van de academie: muziek, woord en dans (vanaf 8 jaar), muziekinitiatie 

(6-7 jarigen). De volledige opleiding vind je op www.academieninove.be.

aCademie voor muziek, woord en dans  



 Za 06-06-2015 - Dansvoorstelling
 Vandaky - 0478 80 05 61
 
 Zo 07-06-2015 - Dansvoorstelling              
 Vandaky - 0478 80 05 61
 
 Woe 10-06-2015 - Bloedafname
 Rode Kruis Ninove - 054 33 85 39
 
 Zo 14-06-2015 - Dansvoorstelling
 Stedelijke Academie - 054 33 47 25
 
 Woe 17-06-2015 - Lezing ‘Slapen 
 zonder medicatie’
 CM Midden Vlaanderen - 09 267 53 19
 
 Za 20-06-2015 - Will Tura
 Radio Del Sol - 054 33 62 17
 

 Vrij 12-06-2015 - Bloedafname
 Rode Kruis Ninove - 054 33 85 39
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TE GAST IN JUNI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM

VORMING
TIEN OM TE ZIEN IN MONS 2015 
Goed voorbereid naar Culturele Hoofdstad

Wie in de zomermaanden een uitstap plant naar Mons 2015, doet er 
goed aan zich vooraf te informeren. Wallonië heeft de grote crisis van de 
desindustrialisering overwonnen en kan eindelijk opnieuw ademen. Dit voel 
je sterk in de apotheose Mons 2015. Een bezoek aan Mons nodigt uit om ook 
de Borinage en de streek rond La Louvière en zelfs Namen te verkennen.
 
Guido Fonteyn geeft zijn kijk op het nieuwe Wallonië én zijn tien niet te 
missen parels.
 
Data: 1 sessie : donderdag 11 juni 2015 van 19u30 tot 22u00
Prijzen: 7 Euro (Standaard) - 1,5 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Guido Fonteyn
Plaats: Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove
Praktische info: Inschrijven via Vormingplus 054 41 48 02 of 
www.vormingplus-vlad.be 

POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom
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goed aan zich vooraf te informeren. Wallonië heeft de grote crisis van de 
desindustrialisering overwonnen en kan eindelijk opnieuw ademen. Dit voel 
je sterk in de apotheose Mons 2015. Een bezoek aan Mons nodigt uit om ook 
de Borinage en de streek rond La Louvière en zelfs Namen te verkennen.
 
Guido Fonteyn geeft zijn kijk op het nieuwe Wallonië én zijn tien niet te 
missen parels.
 
Data: 1 sessie : donderdag 11 juni 2015 van 19u30 tot 22u00
Prijzen: 7 Euro (Standaard) - 1,5 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Guido Fonteyn
Plaats: Oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove
Praktische info: Inschrijven via Vormingplus 054 41 48 02 of 
www.vormingplus-vlad.be 

POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom
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Za  05-09-2015  Circus   
 Bert & Fred / 8 years, 5 months, 4 weeks,
 2 days (7+)

Zo  06-09-2015  Circus   
 Duo Gama  / DeConcerto (4+)

Wo  16-09-2015  Theater & Woord  
 Kolderkatten / Theatervoorstelling in het
 kader van de borstkankerscreening

Do  17-09-2015  Muziek   
 Jaimi Faulkner / Solo

Zo  20-09-2015  Muziek   
 Piet en Bart Maris / Concert op autovrije zondag

Di  22-09-2015  Film    
 Image / Regie: Adil El Arbi (BibArt)

Vr  02-10-2015  Muziek   
 Barbara Dex & Gunther Verspecht (Stash) /   
 Dollymentaire: The Tennessee Waltz

Zo 04-10-2015  Familievoorstelling  
 Supervlieg / Familiefestival (4+)

Vr  09-10-2015  Amusement   
 Steven Mahieu / Maniak
 (Voorprogramma Lukas Lelie)

Za  10-10-2015  Klassieke muziek  
 Nationaal Orkest van België / Concert Pralines

Di  13-10-2015  Film    
 Boyhood / Regie: Richard Linklater

Vr  16-10-2015  Muziek   
 Kris De Bruyne / In essentie

Wo  21-10-2015  Amusement   
 De Frivole Framboos / Delicatissimo

Di  27-10-2015  Film    
 La Famille Bélier / Regie: Eric Lartigau

Do  29-10-2015  Theater & Woord  
 ‘t Arsenaal / Verborgen gezicht

Za  14-11-2015  Amusement   
 Freddy De Vadder / Freddy twijfelt …

Zo  15-11-2015  Theater & Woord  
 Fakkelteater / Een oscar voor Emily

Di  17-11-2015  Film    
 Deux jours, une nuit / Regie: Jean-Pierre
 en Luc Dardenne

Wo  18-11-2015 Theater & Woord   
 Compagnie Cecilia / Poepsimpel

Di  24-11-2015  Film    
 Beyond / Regie: Joseph Baker en Tom Large

Za  28-11-2015  Muziek   
 Tim & Daniël Toegaert, Thijs & Luc De Clus,   
 Lennert & Eugène Cobbaert en    
 Luc & Bram Van Den Berghe / Moeders mooisten
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Za  20-02-2016  Muziek   
 Eriksson Delcroix / Songs Collected From A   
 Songbook Found in An Abandonded Truckstop   
 Pool Hall

Wo  02-03-2016  Muziektheater   
 Warre Borgmans & Vitaly Pisarenko / 
 De Biecht van Liszt

Do  03-03-2016  Film    
 The Imitation Game / Regie: Morten Tyldum

Vr  04-03-2016  Familievoorstelling  
 BRONKS / De koning van de paprikachips (7+)

Do  17-03-2016  Klassieke muziek  
 Toon Fret & Veronika Iltchenko /
 Die Welt von Gestern & Le temps retrouvé

Di  22-03-2016  Film    
 Diarios de motocicleta / Regie: Walter Salles

Wo  23-03-2016  Amusement   
 Mich Walschaerts / Duizend man sterk

Wo  13-04-2016  Theater & Woord  
 De Speelman / HECHTEN

Do  14-04-2016  Klassieke muziek  
 Bang-Up! Opera / A grand opera night

Wo 20-04-2016  Familievoorstelling  
 Sprookjes en Zo / De maan in het zand
 (1-3 jaar)

Za  23-04-2016  Amusement   
 Vitalsky / Goes Classic & Nele Goossens / 
 Het zal wel zijn

Wo  27-04-2016  Film    
 Il capitale umano / Regie: Paolo Virzì

Do  28-04-2016  Muziek   
 NTGent / We Shall Overcome

Wo  11-05-2016  Theater & Woord   
 LAZARUS / Karamazow

Wo  18-05-2016  Film    
 The way he looks / Regie: Daniel Ribeiro

Do  19-05-2016  Muziek   
 Orquesta Tanguedia / Georgina

Di  24-05-2016  Film    
 Brabançonne / Regie: Vincent Ball

Wo  25-05-2016  Theater & Woord  
 Theater Tieret / Rimpelwals (4+)

Di  21-06-2016  Film    
 The hundred-foot journey/ Regie: Lasse 
 Hallström (BibArt) op
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Wo  02-12-2015  Theater & Woord  
 de Roovers & Froefroe / Geloof, hoop en liefde

Do  03-12-2015  Film    
 Die Wand / Regie: Julian Pölsler

Vr  04-12-2015  Literatuur   
 Dulle Grieten / Groote literatuur 2 

Za  05-12-2015  Muziek   
 Quentin Dujardin & Olivier Hernandez / 
 Le silence des saisons

Di  15-12-2015  Theater & Woord  
 KVS / Missie

Wo  16-12-2015  Familievoorstelling  
 Zonzo Compagnie / Liedjes met  wortels (5+)

Zo  10-01-2016  Klassieke muziek  
 Groep Spiraal en het Ninoofs Kamerorkest / 
 Nieuwjaarsconcert

Do  14-01-2016  Film    
 Bowling Balls / Regie: Marc Punt

Za  16-01-2016  Amusement   
 Nele Bauwens / Ik moet beter luisteren

Zo  17-01-2016  Klassieke muziek  
 Musica Fura / Michael Praetorius (1571-1621)   
 Meerkorige parels tussen renaissance en barok

Wo  20-01-2016  Theater & Woord  
 Evelien Bosmans, Thomas Janssens, Matthias   
 Meersman, Daphne Wellens en Tanya
 Zabarylo / You May Now Kiss The Bride

Vr  22-01-2016  Muziek   
 DE MENS / Nooit genoeg, met stoelen!

Di  02-02-2016  Theater & Woord  
 De Koe / Beckett Boulevard

Wo  03-02-2016  Muziek   
 RADIO GUGA / Theatertour “INTEAM”

Di  09-02-2016  Familiefilm   
 Kleine Anna en lange oom (3+) / Regie: Alicja   
 Björk, Lasse Persson, Per Ahlin + Storm (3+) /   
 Regie: Sonntag Pictures

Wo  10-02-2016  Familiefilm
 Sven en zijn rat (6+) / Regie: Siw Rajendram   
 Eliassen, Kristin Ulseth

Vr  19-02-2016  Amusement   
 BROS Producties i.s.m. Fakkeltheater /
 39 Steps
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
-	 Maandag	tot	vrijdag:	9.00	-	12.00	uur	en	14.00	-	17.00	uur
-	 Bij	voorstellingen	is	de	balie	1	uur	vooraf	geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
-	 Dinsdag:	9.00	-	12.00	uur	en	14.00	-	17.00	uur	

of	na	voorafgaande	afspraak	tijdens	de	kantooruren.
	 Bel	054	34	10	01	en	vraag	naar	Ann	Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-	 CC	De	Plomblom	is	gesloten	van	1	juli	tot	en	met	19	augustus	

2015
-	 Online ticketing: je	kan	abonnementen	en	tickets	kopen	via	de	

website	www.ninove.be/ccdeplomblom
	 Hier	vind	je	ook	een	handleiding.

RESERVATIES
-	 Reserveren	kan	tijdens	de	openingsuren	van	de	balie	ter	

plaatse	of	telefonisch	op	het	nummer	054	34	10	01	
-	 Reservaties	(tickets	&	abonnementen)	moeten	binnen	de	

14	dagen	na	reservatiedatum	betaald	zijn,	zoniet	vervalt	uw	
reservatie	automatisch.

-	 Reservatie	op	minder	dan	14	dagen	voor	de	voorstelling	kan	
alleen	mits	contante	betaling	of	met	bancontact.

-	 Niet	tijdig	betaalde	tickets	worden	doorverkocht.

REDUCTIE
-	 Voor	voorstellingen	georganiseerd	door	het	cultuurcentrum:	

CJP,	+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.
-	 Bij	bepaalde	voorstellingen	georganiseerd	door	het	

cultuurcentrum	is	er	een	speciale	korting	voor	houders	van	
een	kansenpas.

	
BETAALWIJZE LOSSE TICKETS
-	 Contant	of	via	bancontact	aan	de	balie	in	de	inkomhal	van	het	

cultuurcentrum
-	 Via	overschrijvingen	op	IBAN-nummer
	 BE11-0012-8664-1948	(na	reservatie)	met	vermelding:	

‘Stadsbestuur	Ninove-cultuurcentrum’	+	reservatiecode.
-	 Met	cultuurcheques.

OPGELET!
-	 Wijzigingen	in	de	programmatie	zijn	steeds	mogelijk.

GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

✁

Naam:	

Adres:	

Tel.:	
	   
E-mail:

JAARBROCHURE
2015-2016 

Wens je de programmabrochure van seizoen 2015-2016 te 
ontvangen, stuur dan dit strookje terug naar: CC De Plomblom, 
Graanmarkt 12, 9400 Ninove

VERKRIJGBAAR 
VANAF 9 JUNI 2015
De nieuwe seizoensbrochure van CC 
De Plomblom is beschikbaar vanaf 9 juni 
2015
 
 
De verkoop van abonnementen start op 
maandag 15 juni 2015 om 9.00 uur.
 
De verkoop van de losse tickets start op 
maandag 22 juni 2015 om 9.00 uur.
 
CC De Plomblom is gesloten van 1 juli tot en 
met 19 augustus 2015, terug open vanaf
20 augustus (in augustus enkel open van 
9.00 uur tot 12.00 uur)
 
Ontvang je graag een exemplaar thuis 
toegestuurd, aarzel dan niet om ons je naam 
en adres te bezorgen via
ccbalie@ninove.be of via 054 34 10 01 of via 
nevenstaande strook.
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Van juni 2015 tot juni 2016 wil Ninove zich 
inzetten om zoveel mogelijk bloeddonoren 
op te trommelen. Wist je dat gemiddeld 70% 
van de Ninovieters ooit in zijn leven bloed zal 
nodig hebben? Toch is maar 3% bloedgever. 
Het Rode Kruis daagt Ninove uit om in het 
komende jaar in totaal 1.500 donaties te reali-
seren, waarvan 125 nieuwe donoren!
Het stadsbestuur geeft alvast het goede voor-
beeld en gaat op 12 juni samen bloed geven. 
Ook jij kan Ninove helpen om deze titel te 
behalen.

Ben je tussen 18 en 66 jaar? Aarzel geen 
seconde en kom ook bloed geven.

Waar en wanneer?
> Appelterre: dinsdag 2 juni, zaal Pax, Dorp 13.
> Denderwindeke: woensdag 3 juni, gemeen-

teschool, Edingsesteenweg 344.
> Ninove: woensdag 10 juni, cc De Plomblom, 

Graanmarkt 12.
> Meerbeke: vrijdag 12 juni, De Linde, Ge-

meentehuisstraat 42.
> Outer: woensdag 17 juni, buurthuis De Pal-

lieter, Smid Lambrechtstraat 100.

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur.

Mag ik bloed geven?
Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Dank-
zij de donorzelftest op www.rodekruis.be kom 
je niet vergeefs naar een donatie.

ninove Wil gemeente  
met een Hart WorDen!

Meer in
fo

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

aanvraag afWezigheidstoezicht bij de politie 

Meer in
fo

lokale politie Ninove
politie@ninove.be
054 31 32 32

Wil je deze vakantie met een gerust gemoed 
op reis vertrekken? Dan kan je kosteloos een 
aanvraag indienen bij de lokale politie om 
je woning in het afwezigheidstoezicht op te 
nemen. Zo wordt een bezoek aan jouw woning 
ingepland in de patrouilles van de politiedien-
sten. De politie kijkt dan na of alles slotvast is, of 
er geen voertuigen geparkeerd staan waarvan 
de nummerplaten niet opgegeven werden en 
of er in de toekomst nog iets bijkomend kan 
gedaan worden om inbrekers af te schrikken. 

Geïnteresseerd? Dien dan een aan- 
vraag in via www.police-on-web.be 
of bezorg het ingevuld aanvraag-
formulier aan de lokale politie, 
Onderwijslaan 75, Ninove. Je kan 
het aanvraagformulier downloaden 
op www.lokalepolitie.be/5442 > 
afwezigheidstoezicht aanvragen.

ilva organiseert volgende gratis 

infosessies over milieuthema's:

>  Thuiscomposteren in een notendop - 
maandag 8 juni

>  Voedselverliezen … en wat je er zelf aan 
kan doen - donderdag 11 juni

>  Grasbeheer: Grasafval voorkomen en 
verwerken - maandag 15 juni

>  Snoeihout: voorkomen en verwerken - 
donderdag 18 juni

>  Vierkantemetertuin - maandag 22 juni
 
Deze infoavonden vinden plaats bij ILvA, 
Industrielaan 18, Erembodegem van 20 uur 
tot 22 uur.
 
>  Hoe je tuin omvormen tot een kring-

looptuin? + bezoek aan een kringloop-
tuin - zaterdag 20 juni

 Zaal de Bron, Kerkevijverstraat 19a, Lede 
van 14 uur tot 16 uur.

infosessies kringlooptuinieren

 
inschrijven

Wil je één of meerdere infosessie(s) volgen? 
Schrijf dan in (ten laatste 15 dagen vóór de 
sessie) via www.ilva.be of 053 85 85 71 of 
valerie.willequet@ilva.be.

zWerfkatten

Om een gezonde en beperkte kattenpopulatie 
te krijgen, worden op regelmatige tijdstip-
pen zwerfkatten gevangen in vangkooien. De 
kooien blijven ’s nachts staan en elke ochtend 
worden de gevangen katten overgebracht naar 
een veearts voor behandeling. De katten wor-
den door de dierenarts onvruchtbaar gemaakt. 
Zieke dieren worden verzorgd (en indien echt 
nodig pijnloos uit hun lijden verlost). Na be-
handeling worden de katten terug gezet op de 
plaats waar ze werden gevangen. Vanaf 1 juni 
zal deze taak worden uitgevoerd door Dieren-
bescherming vzw uit Denderwindeke. Tamme 
katten of zwerfkatten die nog als huisdier kun-
nen worden gehouden, worden voortaan naar 
het dierenasiel gebracht in afwachting van een 
nieuwe thuis.
 
Voortaan vinden twee acties per maand 
plaats, de eerste en derde dinsdag van de 
maand. Huiskatten voorzie je op deze data 
best van een halsbandje of hou je gewoon 
binnen.
 
Data zwerfkattenacties 

> 2-4 juni en 16-18 juni
> 7-9 juli en 22-24 juli
> 4-6 augustus en 18-20 augustus
> 1-3 september en 15-17 september
> 6-8 oktober en 20-22 oktober
> november: geen acties
> 1-3 december en 15-17 december

oproep

> Meld de zwerkattenlocaties aan de techni-
sche dienst van de stad via het SIS-systeem 
(www.ninove.be > klachten en meldingen > 
melding).

> Geef geen eten aan de zwerfpoezen op de 
vangdagen zodat de vangacties optimaal 
kunnen slagen. Het vangen gebeurt immers 
in speciale bakken met lokaas.

Meer in
fo

technische dienst
morgane.deschrijver@ninove.be 
054 31 77 10
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Elke Beeckman (verantwoordelijke 
voor het ontmoetingscentrum) is al-

vast enthousiast: “De ouderenadviesraad vroeg 
al een tijd naar een ontmoetingscentrum voor 
senioren uit groot Ninove. Senioren komen 
vaak in een soort sociale isolatie terecht. 
Nochtans is net sociaal contact heel belangrijk 
om je goed te blijven voelen. Met de opening 
van De Fontein konden we eindelijk aan die 
vraag tegemoet komen. Via het ontmoetings-
centrum trachten we namelijk de senioren uit 
hun isolement te halen, en zo hun levenskwa-
liteit te verhogen. Senioren kunnen er elkaar 
ontmoeten, deelnemen aan allerlei activiteiten, 
ontspannen, vorming volgen,.... Ze leren er ook 
nieuwe mensen kennen, wat het leven meer 
kleur geeft!” 
 
Het centrum bevindt zich in de linkervleugel 
van Klateringen, Centrumlaan 173, Ninove. Je 
kan er terecht in de mooie ruime cafetaria en 
de polyvalente ruimte.

samen aan de (speel)tafel
Elke: “Elke werkdag kan je van 14 uur tot 16.45 
uur terecht in de ontmoetingszaal van De 
Fontein. Je kan er iets drinken een gezelschaps-
spel spelen of je uitleven met de volksspelen. 
Scrabble, Trivial, Monopoly, Stratego, pitjesbak, 
ringwerpspel… Het is allemaal aanwezig. Lees 
je liever in alle rust de krant of wil je mee zijn 
met de laatste modetrends en uiteraard de 
roddels uit BV-land? Dag- en weekbladen 
liggen klaar.” 

Eten in het restaurant van De Fontein (in 
de ontmoetingsruimte) is ook mogelijk voor 
senioren + 60. Elke werkdag kunnen zij tussen 
12 uur en 12.30 uur samen genieten van een 
lekkere maaltijd (soep, hoofdgerecht en des-
sert). Tijdens het weekend en op feestdagen is 
het restaurant gesloten. Elke: “Wij merkten dat 
steeds meer senioren alleen eten, en dit niet 
fijn vinden. Met ons restaurant hopen wij daar 
aan tegemoet te komen.”

Maak je graag gebruik van de maaltijdservice 
en wil je langskomen, geef dan een week 
vooraf op maandag de dagen door waarop 
je een maaltijd wenst. Bel hiervoor naar het 
onthaal van wzc Klateringen (054 31 17 11). 

helpende handen gezocht
Voor de verdere praktische uitwerking van het 
ontmoetingscentrum zijn er nog vrijwilligers 
nodig. Elke :”We willen de komende maanden 
heel wat organiseren: workshops, uitstappen, 
opleidingen sociale media, bewegingsles-
sen,... Daarvoor kunnen we nog wat helpende 
handen gebruiken. Creatieve mensen, mensen 
die hun talenkennis willen doorgeven, maar 
ook gewoon vrijwilligers die mensen willen 
begeleiden bij een uitstap, iedereen is welkom 
om een handje toe te steken. Eén of meerdere 
keren in de week, dat maakt niet uit. Neem 
contact op met ons, en wij bekijken wat er 
mogelijk is!”   

ontmoetingscentrum 
De fontein, Door en 

voor senioren 

senioren die op zoek zijn naar 

gezelschap, kunnen voortaan 

terecht in ontmoetingscentrum 

De fontein in wzc klateringen. 

Het ontmoetingscentrum opende 

op 4 mei en is er voor inwoners 

van groot ninove met extra 

aandacht voor (de meest 

kwetsbare) senioren.

Meer in
fo

OCMW Ninove
Elke Beeckman, 
verantwoordelijke De Fontein
elke.beeckman@ocmw.ninove.be
054 31 17 54
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Eerst en vooral gaven de partners aan 
dat er in Ninove een tekort is aan 

laagdrempelige gezinsondersteuning. Om 
ouders zo vroeg mogelijk bij te staan, starten 
ze met een project dat kwetsbare gezinnen al 
vanaf de zwangerschap ondersteunt. 

een bolle buik vol kansen 
Dorien Stevens (projectcoördinator kin-
derarmoede): “Tijdens de zwangerschap en 
na de geboorte hebben jonge moeders of 
moeders in spe heel wat vragen. Wat moet 
ik allemaal kopen om de komst van de baby 
voor te bereiden? Welke papieren moet ik 
in orde brengen om kinderbijslag te krijgen? 
Waar en hoe vind ik een onthaalouder? Dit 
kan voor onnodige stress en spanning zorgen, 
zeker voor (toekomstige) ouders die weinig 
vrienden of familie hebben om op terug te 
vallen. Daarom starten wij vanuit het OCMW 
het project ‘Een bolle buik vol kansen’.” Via dit 
project ondersteunen (opgeleide) vrijwilligers 
kwetsbare gezinnen bij alle praktische, emotio-
nele, en administratieve vragen. 

Gezinnen kunnen zelf ondersteuning vragen, 
of doorverwezen worden via de huisarts, 
gynaecoloog, … De absolute voorwaarde is 
dat de ouders zelf echt willen ingaan op deze 
tijdelijke ondersteuning. Dorien: “Tijdens een 
huisbezoek zal de coördinator het project aan 
het gezin uitleggen en de vrijwilliger voorstel-
len. Vanaf dan brengt de vrijwilliger elke twee 
weken een huisbezoek aan het gezin. Het 
gezin en/of de vrijwilliger bepalen zelf wanneer 
de ondersteuning stopt.” 
 
Heb je interesse en wil je ondersteuning 
krijgen van een vrijwilliger? Wil je iemand 
doorverwijzen naar het project? Of voel je je 
geroepen om als vrijwilliger mee te werken? 
Neem dan zeker contact op met de project-
coördinator.  

studieondersteuning  
via de katrol
Het behalen van een diploma is voor kinderen 
in armoede heel belangrijk om zelf niet in de 
negatieve spiraal terecht te komen. Momen-
teel begeleiden vrijwilligers van Teledienst al 
een veertigtal kinderen bij hun huiswerk, maar 
er staan nog steeds kinderen op de wachtlijst. 
Daarom start het OCMW volgend schooljaar 
met nog een nieuw project. ‘De Katrol’ biedt 
studieondersteuning aan huis door studenten 
uit welzijns- of onderwijsrichtingen. 
 
Dorien: “Met ‘De Katrol’ willen we de on-
derwijskansen van kansarme kinderen van 
de derde kleuterklas tot het tweede leerjaar 
verhogen. Ook bij dit project is het voor ons 
een absolute voorwaarde dat de ouders zelf 
echt willen ingaan op deze tijdelijke onder-
steuning. Pas na akkoord van de ouders neemt 
een maatschappelijk werker van het OCMW 
contact op met het gezin. De maatschappelijk 
werker bekijkt de aanvragen en gaat na welke 
student het best dit gezin kan ondersteunen. 
Gedurende enkele maanden gaat de student 
twee keer per week langs bij het gezin en on-
dersteunt de kinderen bij hun huiswerktaken.” 
Door de ouders bij het huiswerk te betrekken, 
proberen de studenten ouders te informeren 
over de afspraken binnen de school, over de 
schooldocumenten zoals een agenda, rap-
port, … Tussendoor is er ook tijd voor kleine 
opvoedingsvragen en opvoedingstips, én 
ontspanning. De studenten hebben aandacht 
voor leren ‘leren’, doen aan taalstimulering, 
kunnen begeleiden bij spelletjes, nemen de 
kinderen mee naar de bib… Het is dus niet al 
school en huiswerk wat de klok slaat.”
 
Wil je gebruik maken van de ondersteuning 
van De Katrol? Of ben je student uit en 
welzijns- of onderwijsrichting en ben je nog 
op zoek naar een uitdagende stageplaats voor 
volgend schooljaar? Neem dan contact op 
met de projectcoördinator kinderarmoede.   

steuntje in De rug 
voor  
kWetsbare geZinnen 

in ninove wordt meer dan 10% 

van alle kinderen geboren in een 

kansarm gezin. alle (welzijns)orga-

nisaties die een bijdrage willen en 

kunnen leveren in de strijd tegen 

kinderarmoede werden verenigd in 

een lokaal kinderarmoedenetwerk. 

Dit netwerk heeft als doel lokale 

tekortkomingen op te sporen en 

via gemeenschappelijke initiatie-

ven weg te werken. 

Meer in
fo

OCMW Ninove
Dorien Stevens, projectcoördinator 
kinderarmoede
dorien.stevens@ocmw.ninove.be 
054 51 53 77 
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parkeerbeleiD bijgescHaafD 
vorig jaar werd het parkeerbeleid 

in ninove aangepast. er werden 

nieuwe tarieven ingevoerd, blauwe 

zones uitgebreid, … na een jaar 

staken de stad en opc (optimal 

parking control, de concessie-

houder voor de stad op vlak van 

parkeren) de koppen bij elkaar om 

het parkeerbeleid te evalueren. 

Het afgelopen jaar kreeg de dienst 
mobiliteit heel wat opmerkingen 

en suggesties over het parkeerbeleid. Met 
deze zaken werd zo goed en zo kwaad als het 
kon rekening gehouden bij de evaluatie en 
bijsturing. 

De grote lijnen van het systeem blijven 
bestaan, maar op een aantal punten was een 
aanpassing noodzakelijk. De belangrijkste 
wijziging is een grotere flexibiliteit voor de 
bewonerskaarten in die zones waar de 
parkeerdruk het hoogst is. Zo wordt de zone 
van de Centrumlaan samengevoegd met de 
zone van de Beverstraat en Lavendelstraat en 
de zone van de Geraardsbergsestraat met de 
zone van het Savooiplein tot aan de Dam. In 
die zones vonden bewoners soms moeilijk een 
parkeerplek. De OCMW-parking en het Twijn-
sterplein komen ook open voor bewoners uit 
omliggende zones met een hoge parkeerdruk, 
zodat die niet alleen door de week maar ook 
bij evenementen of de wekelijkse dinsdag-
markt een alternatief hebben.

Op een beperkt aantal locaties worden in 
de stad ook zogenaamde parkeereilanden in-
gericht. Parkeereilanden zijn zones waar je niet 
langer met je bewonerskaarten kan parkeren. 
Door de relatief goedkope bewonerskaarten 
(50 euro voor de eerste, 100 euro voor de 
tweede wagen, nvdr.) bleven veel parkeer-
plaatsen in de commerciële wijken vaak bezet 
door bewoners, wat voor de handelszaken een 
reëel probleem vormde.

De Astridlaan wordt op vraag van de inwoners 
deels opgenomen in de blauwe zone. Ook in 
Okegem en Denderwindeke worden zeer be-
perkte blauwe zones ingericht om tegemoet 
te komen aan de vraag van de handelaars naar 
parkeerplaatsen voor hun klanten.

Voor de uitvoering van het beleid geldt een 
overgangsperiode om de nodige signalisatie 
aan te brengen en de bewoners te informeren 
over de veranderingen.    

Abonnementen

15 euro per maand van maandag tot vrijdag voor alle blauwe en  
betalende zones, met uitzondering van de rode zone

25 euro per maand van maandag tot zaterdag voor alle blauwe en  
betalende zones, met uitzondering van de rode zone

Werknemersabonnementen voor 100 euro per jaar van maandag tot 
vrijdag op Abdijparking, Paul De Montplein en Dr. Hemerijckxplein

Blauwe zone 

Uitbreiding in Astridlaan vanaf zebrapad Atheneum tot Nieuwe Weg 

Okegem: beperkte blauwe zone van 4 parkeerplaatsen

Denderwindeke: beperkte blauwe zone van 8 plaatsen ter hoogte van  
Windekeveldweg en van 4 parkeerplaatsen ter hoogte van apotheek

Bewonerskaart

Parkeereilanden (geen bewonerskaarten toegelaten) in
- Brusselstraat (ter hoogte dagbladhandel + overzijde van Argenta)
- in Beverstraat (voorbij Cambrinus)
-  Lavendelstraat (voorbij Kaardeloodstraat)
- Denderkaai (ter hoogte van Aveve)

Extra flexibiliteit door vereenvoudiging van verschillende zones en extra 
zuurstof waar overbelasting is. 

Overzichtelijke kaarten met de parkeerzones vind je op www.parkeren.be/ninove

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82



21

extra voordelig 
abonnement van 
de lijn voor kinderen 
van 12 tot 18 jaar

Deel eens een fiets 
of een Wagen 

De stad heeft met De Lijn een overeenkomst 
voor een extra voordelig abonnement afgeslo-
ten voor haar inwoners tussen 12 en 18 jaar. 
De stad Ninove betaalt voor deze jongeren 
25% van de kostprijs van een abonnement.  
De korting geldt niet op WIGW/Omnio of 
VG-abonnementen.
 
hoe moet ik de korting aanvragen?

Waarschijnlijk kreeg je al een brief van De Lijn 
met daarin de aanvraagprocedure voor een 
abonnement verminderd met de stadskorting 
toegestuurd. Indien dit niet het geval is, neem 
dan contact op met de dienst mobiliteit van 
de stad, 054 31 32 82, mobiliteit@ninove.be.  

Meer info? - www.delijn.be 
 - De LijnInfo, 070 220 200

je makkelijk verplaatsen kan alleen als je een eigen auto of fiets hebt?  

niet noodzakelijk. autodelen en fietsdelen zitten in de lift.

Meer in
fo

> Autodelen
 dienst leefmilieu
 leefmilieu@ninove.be
 054 31 32 67
> Blue-bike
 dienst mobiliteit
 mobiliteit@ninove.be
 054 31 32 82
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WIJ DELEN
  ONZE KRACHTEN !

  WORD OOK AUTODEELHELD IN JE BUURT !

www.autodelen.net

autodelers gezocht
Gebruik je weinig je auto en vind je dat de 
kosten van die wagen zwaar doorwegen? Of 
heb je geen auto, maar heb je er soms wel 
één nodig? Staat de tweede wagen in het 
weekend meestal stil? Of zou je wel af en toe 
een tweede wagen kunnen gebruiken? Dan is 
particulier autodelen de oplossing voor jou!

Autodelen is een vorm van duurzame mo-
biliteit waarbij meerdere personen om beurt 
gebruik maken van één (of meerdere) wagen(s). 
De wagen wordt dus gebruikt wanneer hij 
nodig is. Wanneer de wagen niet nodig is, kan 
hij door een andere persoon gebruikt worden. 
Autodelen heeft tal van voordelen. Het is niet 
alleen dé goedkoopste manier om met de auto 

te rijden, maar is ook goed voor de gezondheid. 
Bovendien is het een manier om de bereikbaar-
heid en de leefbaarheid van de stad te verbe-
teren en zijn er ook verschillende maatschap-
pelijke voordelen. Zo ga je meer nadenken over 
je autogebruik, zorgt het minder aantal gereden 
kilometers voor een schoner leefmilieu en 
zorgen minder geparkeerde wagens voor meer 
open ruimte. Die ruimte kan gebruikt worden 
voor het aanleggen van parkjes, speeltuinen, 
ontmoetingsplaatsen, enz. Daarnaast zorgt 
autodelen ook voor meer sociaal contact. De 
stad wil autodelen graag ondersteunen en 
bespreekt de mogelijkheden. 

Wil je weten hoe je mensen vindt die samen 
met jou een auto willen delen of om je eigen 
auto mee te delen, welke afspraken je moet 
maken, en welke verzekering je moet nemen? 
Kom dan naar de infosessie op 3 juni en 
ontdek er alles over!

Waar en wanneer? Woensdag 3 juni om  
20 uur in het oud stadhuis (vergaderzaal  
1e verdieping), Oudstrijdersplein 6, Ninove.

Gratis fietsen met de 
blue-bikedeelfiets
Het Belgische deelfietssysteem Blue-bike blijft 
met 10.500 abonnees en 170.000 ritten op de 
teller sterk in opmars. Ook de andere deelfiet-
sen zitten duidelijk in de lift en dat is wereld-
wijd zo. Waar er in 2004 slechts 11 steden met 
deelfietsen waren, zijn dat er in 2014 al 855.
Met Blue-bike kan je aan 44 Belgische treinsta-
tions een deelfiets meenemen. Ook bij ons in 
Ninove is er een Blue-bikepunt aan het station.

Gratis fietsen binnen en buiten Ninove
De stad schenkt aan haar inwoners 500 gratis 
jaarabonnementen. Inschrijven kan via  
www.blue-bike.be/ninove. Zijn de 500 gratis 
lidkaarten de deur uit, dan werkt deze link niet 
meer. Wie dan wil inschrijven, doet dit via www.
blue-bike.be. Wie vorig jaar al een gratis abonne-
ment had, hoeft hiervoor niets meer te doen. De 
abonnementen zijn automatisch verlengd. Met 
je abonnement kan je aan elk Blue-bike uitleen-
punt volledig automatisch een fiets huren, 24 uur 
op 24, 7 dagen op 7. Je moet de Blue-bikefiets 
binnen de 24 uur terugbrengen. Ninovieters 
fietsen zowel binnen als buiten Ninove gratis. 

Gratis smartphone fietsstuurhouder
Nieuwe Blue-bike leden ontvangen nu een 
smartphone stuurhouder om met een route-
planner gemakkelijk de bestemming te vinden. 
Blue-bike is immers handig in de steden waar 
je zelf geen fiets hebt staan en je de weg mo-
gelijk nog niet kent.

Meer info over Blue-bike vind je op 
www.blue-bike.be, 
facebook.com/bluebikebelgium, 
twitter.com/BlueBikeBelgium  
(#bluebikebelgium).
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SluitingSDagen

> 1 juli tot en met 19 augus-
tus: cc De Plomblom.

>  20 juli: bib, jeugddienst, 
dienst cultuur,  
cc De Plomblom, sport-
dienst, dienst toerisme

>  25 juli: bib 
>  25 juli t.e.m. 2 augustus: 

sporthal
>  26 juli: dienst toerisme

oPeningSuren  
Juli en auguStuS

Stadhuis en oud stadhuis

> Iedere werkdag 
 van 8.30 uur tot 12 uur
> Donderdag van  

16 uur tot 19.45 uur

Uitzondering: dienst toerisme

> Dagelijks van 8.30 uur tot 12 uur.
> Maandag, dinsdag en woens-

dag 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

Juli
> maandag tot vrijdag:  

8 uur - 16 uur
> zaterdag en zondag gesloten
Augustus
> maandag tot vrijdag:  

8 uur - 23 uur
> zaterdag en zondag:  

competitiesport
> zondag gesloten om 12.45 uur

sluitingsdagen en zomeruurregeling   stadsdiensten en externe dienstverlening 

eetFeStiJn WinDeKinD

> Wat? Eetfestijn van de stedelijke basisschool 
Windekind

> Waar? Stedelijke basisschool Windekind, 
Edingsesteenweg 344, Denderwindeke

> Wanneer? Zaterdag 6 juni van 18 uur tot 21 uur 
en zondag 7 juni van 11.30 uur tot 14.30 uur

SchoolFeeSt De oogaPPel

> Wat? Schoolfeest/samenspeeldag met 
springkasteel, spelletjes, hapjes en drankjes

> Waar? Stedelijke basisschool ‘De Oogappel’,  
Appelterre-Dorp 13A, Appelterre

> Wanneer? Zondag 7 juni van 14 uur tot 18 uur

SchoolFeeSt De lettertuin

> Wat? Schoolfeest met optredens, hapjes en 
drankjes, randanimatie…

> Wanneer? Zaterdag 20 juni van 14 uur tot 18 uur
> Waar? Stedelijke basisschool De Lettertuin, 

Seringenstraat 22, Ninove

kermis 

7 juni: meerbeke
14 juni: okegem
21 juni: aspelare

5 juli: denderwindeke
5 juli: lieferinge
12 juli: neigem

19 juli: appelterre
26 juli: ninove

2 augustus: ninove burchtdam
9 augustus: outer lebeke

16 augustus: outer
16 augustus: okegem

22 augustus: outer-molenwijk
23 augustus: voorde

30 augustus: denderwindeke

PodiumoPtreden zomerkermis ninove

Meer in
fo

dienst communicatie
informatie@ninove.be  
054 31 32 25

nieuWsbrief  
stad ninove
Schrijf je in op de tweewekelijkse nieuwsbrief 
van de stad. Zo blijf je op de hoogte van alles 
wat er door de stadsdiensten georganiseerd 
wordt. Hoe? Surf naar www.ninove.be, klik 
op de startpagina, ‘ontvang de nieuwsbrief’ 
(links onderaan) aan en vink ‘Nieuwsbrief stad 
Ninove’ aan.

vdab kantoor  
ninove gesloten
Sinds 8 mei is het VDAB-kantoor op de Cen-
trumlaan in Ninove gesloten. Voortaan kan je 
voor de VDAB terecht in de kantoren in Aalst, 
Hopmarkt 11, 9300 Aalst, 053 76 71 71. 
Heb je een vraag of wil je een persoonlijk 
gesprek in Ninove? Contacteer een medewer-
ker op de gratis servicelijn 0800 30700 (elke 
werkdag van 8 uur tot 19 uur), mail naar  
info@vdab.be of check www.vdab.be/contact.

Het PWA-kantoor en de dienstencheques-
afdeling (poetsdienst) van het PWA Ninove 
blijven gevestigd in het gebouw aan de 
Centrumlaan 98 in Ninove, 054 31 76 84,  
mia.dewolf@pwa-ninove.be 

zomeractiviteiten
Tijdens de zomermaanden 
zijn er heel wat activiteiten in 
Ninove. Al deze activiteiten vind 
je in het Ninoofs Zomer(s) 
Zakboekje dat je eind mei in 
de bus kreeg. Heb je toch geen 
Zakboekje gekregen, vraag 
dan je exemplaar bij de dienst 
communicatie, 054 31 32 25, 
informatie@ninove.be. 

kids-id
Binnenkort met je kinderen op reis naar het 
buitenland? Vraag tijdig de Kids-ID aan bij 
de dienst bevolking! 
De procedure duurt gemiddeld drie weken. 

Meer in
fo

> dienst bevolking
 bevolking@ninove.be  
 054 31 32 58
> www.ibz.rrn.fgov.be

> Wat? Muziekoptreden  
van “Big In Belgium”

> Wanneer? Zondag 27 juli  
van 18 uur tot 21 uur

> Waar? Omgeving  
oud stadhuis

> Info: dienst evenementen, 
054 31 32 88,  
evenementen@ninove.be
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2323

sluitingsdagen en zomeruurregeling   stadsdiensten en externe dienstverlening !

Van jong naar (g
)o

ud

juni 
50 jaar huwelijk

Gilbert Helpers, 
geboren op 16 februari 1941, met

Hilda De Coensel, 
geboren op 23 maart 1941.

Gehuwd in Lede op 4 juni 1965.
Wonend in Okegem.

Norbert Du Mongh, 
geboren op 16 februari 1943, met

Godelieve Windens, 
geboren op 6 juni 1944.

Gehuwd in Ninove op 5 juni 1965.
Wonend in Denderwindeke.

Robert Braem, 
geboren op 21 maart 1947, met

Maria Van Cutsem, 
geboren op 11 november 1945.

Gehuwd in Meerbeke op 11 juni 1965.
Wonend in Outer.

Herman Van Tricht, 
geboren op 11 mei 1938, met

Lutgarda Van Kerkhove, 
geboren op 23 oktober 1942.

Gehuwd in Borgerhout  
op 19 juni 1965.

Wonend in Okegem.

Emile De Winter, 
12 oktober 1941, met
Bernadette D’Haese, 

geboren op 5 december 1941.
Gehuwd in Geraardsbergen 

op 25 juni 1965.
Wonend in Ninove.

  
60 jaar huwelijk

Willy Van Geert, 
geboren op 29 april 1931, met

Simonna De Petter, 
geboren op 9 januari 1933.

Gehuwd in Aalst op 18 juni 1955.
Wonend in Ninove.

Roland Kesteloot, 
geboren op 4 augustus 1933, met

Rolande Wauters, 
geboren 21 december 1933.

Gehuwd in Ninove op 25 juni 1955.
Wonend in Ninove.

  
65 jaar huwelijk

Edouard De Bisschop, 
geboren op 15 april 1924, met

Irena Scheerlinck, 
geboren op 22 augustus 1926.

Gehuwd in Nederhasselt  
op 13 juni 1950.

Wonend in Ninove.

juli 
50 jaar huwelijk

Yvan De Leener, 
geboren op 13 januari 1945, met

Alina Speltens, 
geboren op 21 september 1944.
Gehuwd in Sint-Martens-Lennik 

op 17 juli 1965.
Wonend in Meerbeke.

André De Vuyst, 
geboren op 27 april 1938, met

Magda De Dier, 
geboren op 19 juni 1942.
Gehuwd in Denderleeuw 

op 23 juli 1965.
Wonend in Ninove.

Jean-Pierre De Deyn, 
geboren op 15 mei 1944, met

Diane Van Der Straeten, 
geboren op 28 september 1944.

Gehuwd in Ninove op 30 juli 1965.
Wonend in Outer.

  

60 jaar huwelijk
Joseph Stockmans, 

geboren op 28 mei 1934, met
Magdalena Kestens, 

geboren op 4 augustus 1935.
Gehuwd in Onze-Lieve-Vrouw-

Lombeek op 8 juli 1955.
Wonend in Meebeke.

augustus 
50 jaar huwelijk

Herman Baeyens, 
geboren op 4 mei 1946, met

Rita Sterké, 
geboren op 16 juni 1946.

Gehuwd in Outer 
op 6 augustus 1965.
Wonend in Outer.

Priem Pierre, 
geboren op 4 januari 1942, met

Irma De Brucker, 
geboren op 13 maart 1946.

Gehuwd in Sint-Niklaas 
op 7 augustus 1965.
Wonend in Ninove.

Albert De Schepper, 
geboren op 28 april 1944, met

Betsy Bellemans, 
geboren op 20 maart 1945.

Gehuwd in Meerbeke 
op 13 augustus 1965.
Wonend in Ninove.

Willem Buelinckx, 
geboren op 13 mei 1942, met

Nicole Timmermans, 
geboren op 23 maart 1943.

Gehuwd in Ninove 
op 18 augustus 1965.
Wonend in Ninove.

Richard De Gelas, 
geboren op 15 september 1936, met

Godelieve De Bodt, 
geboren op 9 mei 1943.

Gehuwd in Outer 
op 26 augustus 1965.

Wonend in Outer.

  
60 jaar huwelijk

Camiel Van Den Berghe, 
geboren op 25 januari 1930, met

Elise Schoon, 
geboren op 14 november 1935.

Gehuwd in Ninove op 13 augustus 1955.
Wonend in Ninove.

André Van der Roost, 
geboren op 30 mei 1932, met

Diane Van Dijck, 
geboren op 6 juni 1931.

Gehuwd in Ninove op 17 augustus 1955.
Wonend in Ninove.

 
65 jaar huwelijk

André Tilmant, 
geboren op 24 september 1928, met

Hilda Arents, 
geboren op 16 december 1925.

Gehuwd in Ninove op 3 augustus 1950.
Wonend in Ninove.

Jan Lievens, 
geboren op 24 augustus 1922, met

Lucienne Leclair, 
geboren op 19 juli 1929.

Gehuwd in Ninove 
op 29 augustus 1950.

Wonend in Meerbeke.

100 jarige
Jozef De Mol

Geboren op 12 juni 1915
Wonend in Ninove

Zwembad De Kleine Dender

> maandag tot vrijdag:  
7.30 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).

Op zaterdag 11 juli is het zwem-
bad open van 10 uur tot 17 uur.

technische dienst

> maandag tot vrijdag  
8 - 12 uur en 12.30 - 15 uur

> uitleendienst op donderdag  
8 - 11 uur en 16 - 19.45 uur

  
De openingsuren van  

de overige stadsdiensten  
blijven ongewijzigd.

Spreekuur pensioenen 
(externe dienstverlening in het stadhuis)

> werknemers:  
check www.ninove.be

> zelfstandigen: spreekuur op 
dinsdag 18 augustus van  
10 uur tot 12 uur

Spreekuur voor personen  
met een beperking 
(externe dienstverlening in het 
stadhuis)

> Check www.ninove.be

huis van het  
nederlands/inburgering
> Geen spreekuur van  

1 juli tot 18 augustus

vlaams woningsfonds
(externe dienstverlening in  
cc De Plomblom)
Geen spreekuur tijdens de  
maanden juli en augustus.
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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 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

Wachtdienst Land van Aalst  
(regio Ninove-Geraardsbergen)
> Centraal oproepnummer:     053 70 90 95
> zaterdag 14.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 12.00 uur

apothekers tot 5 juli
> Zaterdag 30 mei (9 uur) tot  

dinsdag 2 juni (9 uur)
 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

> Dinsdag 2 juni (9 uur) tot  
zaterdag 6 juni (9 uur)

 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

> Zaterdag 6 juni (9 uur) tot  
dinsdag 9 juni (9 uur)

 Bruyland – Stationsstraat 37/10
 9400 Ninove – 054 33 26 00

> Dinsdag 9 juni (9 uur) tot  
zaterdag 13 juni (9 uur)

 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

> Zaterdag 13 juni (9 uur) tot  
dinsdag 16 juni (9uur)

 Van Hoorebeke –  
Geraardsbergsesteenweg 285

 9404 Aspelare – 054 33 49 59

> Dinsdag 16 juni (9 uur) tot  
zaterdag 20 juni (9 uur)

 Van Laethem – Geraardsbergsestraat 12 
 9400 Ninove – 054 33 27 14

> Zaterdag 20 juni (9 uur) tot  
dinsdag 23 juni (9 uur)

 Michiels – Brusselsesteenweg 600 (Poelk)
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

> Dinsdag 23 juni (9 uur) tot  
zaterdag 27 juni (9 uur)

 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

> Zaterdag 27 juni (9 uur) tot  
dinsdag 30 juni (9 uur)

 Staels J. - Hemelrijk 9 
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

> Dinsdag 30 juni (9 uur) tot  
zaterdag 4 juli (9 uur)

 Van Oost – Weggevoerdenstraat 78
 9400 Ninove – 054 33 25 18

Wachtdiensten

Na 22 uur contacteer je de ‘nachtwacht’ op het telefoonnummer 0903 99 000.
Info ook op: www.apotheek.be

Specialiteit: ribbekes op de grill

Wil u gezellig tafelen met z’n tweetjes of onder 
vrienden in een ongedwongen sfeer? Breng dan 
een bezoekje aan restaurant Den Board! In het 

authentieke kader, inclusief open haard, 
voelt u zich zonder twijfel thuis.

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 30 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde

054 50 19 26

Open op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag en -avond. 
Voor groepen vanaf 20 personen ook open op andere dagen. 

b&b
Gastenverblijf
in gezellige kamers 
voorzien van alle comfort 
kan u genieten van de rust 
van het platteland.

ontbijt (mogelijk vanaf 
5u30) of half pension.

> Groot zomerterras
> zaal voor 

vergaderingen, cursussen, ...

eet - & praatcafé
diverse streekbieren

specialiteiten van het huis:
> Pannenkoeken > spek met eieren

> boterham met boerenham/plattekaas

nu ook luchthavenvervoer & Privépersonenvervoer
meer info via telefoon of mail

marc & marleen heten je welkom
roesbeke 79 9402 meerbeke - 0479 28 40 01
info@roesbeekhoeve.be - www.roesbeekhoeve.be

open op vrijdagavond, zaterdag, zon- en feestdagen

 wachtdienst apothekers  
vanaf 6 juli via geowacht 

tel. 0903 99 000 (1,50 euro/min.)
De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur (zowel tijdens de 
week als in het weekend) is voor iedereen raadpleegbaar op de 
wachtkaarten bij de individuele apotheken, via www.apotheek.be 
of via het nummer 0903 99 000. 

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

Je wordt dan rechtstreeks verbonden met een telefonist. Zodra 
je je locatie doorgeeft, zal de operator je naar de dichtstbijzijnde 
apotheek doorverwijzen.

!



S P E C I A A L Z A A K

MOZAÏEK - CEMENTTEGELS - LAMINAAT
KERAMISCHE VLOER- EN WANDTEGELS
BLAUWE STEEN UIT HENEGOUWEN

• Brakelsesteenweg 607
• 9400 NINOVE-VOORDE
• Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be

•  Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

•  Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

•  Alle dagen open van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur

Eigen fabrikaat / Eigen plaatsingsdienst / Eerlijk advies / Gratis offerte met 3D perspectief

Belgische topkwal i te i t  voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS OP MAAT

FABRIEK EN TOONZAAL

PAMELSTRAAT-OOST 420,  INDUSTRIEZONE, NINOVE
Tel. 054 32 21 92 - www.djkkeukens.be

Ma, di, do, vr: 8u-12u en 13u-18u / Wo en za: 10u-12u en 13u-17u / Zon- & feestdagen gesloten

VERGELIJK
ZEKER ONZE PRIJZEN

VOOR U IETS
BESLIST



Voor alle problemen met de schouw

!!! Firma De Pauw !!! 
054 50 28 62
Condensatieprobleem

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro

Para Mi - Four Roses - K-Design

Zondagen
uitzonderlijk open:

1 & 2 juli 
uitzonderlijk open

van 10 uur tot 18 uur

OKEGEMBAAN 82-84 - 9400 NINOVE - 054 244 206

BEZOEK OOK ONZE E-SHOP EN OUTLET OP

W W W. A N N - FA S H I O N . B E

21/6 - 28/6 - 5/7
open van 13 uur tot 17 uur

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de vleminCk jan
PhiliPPe - dannY

brusselsesteenweg 280
9402 meerbeke

>		Ruim-	en	onstoppingsdienst	24/24u

>		Ledigen	en	reinigen	van	septische	putten,	beerputten,	...

>		Reinigen	en	ontsmetten	van	waterputten,	steenputten,	
citernes,	...

>		Ontstoppen	en	ontkalken	van	kleine	en	grote	leidingen	
(bad,	lavabo,	wc,	riool,	boiler,...)	zonder	breekwerk

>		Rioolinspectie	met	camera	voor	het	opsporen	van	lekken,	
breuken,	verzakkingen	in	leidingen

>		Verhuur	van	mobiele	toiletten	en	toiletwagen

>		Opsporen	van	verborgen	putten	of	leidingen

>		Geurdetectie:	opsporen	van	stank	of	hinderlijke	geur

Gsm 0479 84 02 83  -  054 32 18 75
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be 

>>>snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
de vleminCk jan
PhiliPPe - dannY 

www.amplifon.be  0800 94 229
*test zonder medisch doel **voorwaarden in uw hoorcentrum

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak GRATIS* de balans op 
van uw gehoor.

GRATIS
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE
ZONDER AANKOOPVERPLICHTING**

Amplifon Hoorcentrum Ingrid Lucas NINOVE
Biezenstraat 5, 9400 Ninove • Tel.: 054 50 35 05

Maak nu een afspraak!



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

Nog meer inspiratie 
vind je op het 

youtube-kanaal 
‘Veronove’

Opgelet! Wij zijn met vakantie van 13/07 t.e.m. 3/08. Bestel dus tijdig!

Brusselsesteenweg 368 - 9402 Meerbeke | 054 33 10 89
di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u | za  10u-12u & 13u30-16u30 

 zondag & maandag gesloten | www.veronove.be

Nu knappe terrasacties

en nieuwe promoties
+   gratis gebruik tegelsnijder
+   gratis stockage tot 1 jaar na aankoop
+   EN zonnige cadeautjes aan alle klanten
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Stedelijke basisschool
Appelterre

De Oogappel
Kleuter + 1e graad:

Dorp 13A, 9400 Appelterre
Tel. 054 33 48 67
appelterre@sbsninove.be

2e + 3e graad:
Dorp 48, 9400 Appelterre
Tel. 054 32 15 89

Directeur: 
Gerda Van den Abeele

Stedelijke basisschool
Nederhasselt-Voorde

De Hazelaar
Kleuter + lager:
Geraardsbergsesteenweg 184
9400 Nederhasselt
Tel. 054 33 20 16
dehazelaar@sbsninove.be

De Flapuit
Kleuter + 1e en 2e graad:
Geraardsbergsesteenweg 609
9400 Voorde
Tel. 054 50 03 84
voorde@sbsninove.be

Directeur: Karolien Frederickx

Stedelijke basisschool
Denderwindeke

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

Directeur: 
Jeroen Cooman

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
seringen@telenet.be

Directeur: 
Micheline Van Varenbergh

GeNi = scholen in de eigen, 
vertrouwde omgeving met:
•  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 zo veel meer…

Directeur coördinator scholengemeenschap GeNi: Marleen Viaene

www.sbsninove.be

Directeur coördinatie - scholengemeenschap GeNi: Marleen Viaene


