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S TA D H U I S  N I N OV E

Centrumlaan 100  I  9400 Ninove  I  054 31 32 33
www.ninove.be

OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandag- en dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor elektronische identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur
(enkel voor identiteitskaarten en rijbewijzen).
Donderdagnamiddag van 16 uur tot 18.30 uur.
Vrijdagnamiddag gesloten.

Dienst toerisme ook op maandag-, dinsdag- en
woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.

Alle stadsdiensten zijn gesloten op
donderdag 1 mei en donderdag 29 mei.
Extra sluitingsdagen: zie p. 15

G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G

De volgende vergadering van de gemeenteraad vindt
plaats op 22 mei om 19.30 uur in het stadhuis,
Centrumlaan 100 te Ninove (ingang enkel via
Onderwijslaan, kant PTI).

C O M M I S S I E S

De gemeenteraadscommissies vergaderen op
19 en 20 mei om 19.30 uur en 20 uur.
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.

Volg ons op Twitter(@stadNinove)
en Facebook (www.facebook.com/stadninove)

COLOFON
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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:  054 33 93 97
Zwembad:  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
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FSC® C005244

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 28 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. 
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Dam

Vanaf 1 mei gelden er in Ninove nieuwe 
parkeertarieven.
Vanaf dan wordt het duurder als je in het 
commerciële centrum langer wil parkeren 
(dan in de straten er rondom).

Met deze gespreide tarifering wil het stadsbestuur 
iedereen aanzetten om zorgvuldiger te kiezen waar men 
parkeert. Wie maar enkele kleine boodschappen moet 
doen, kan kortparkeren in het centrum zelf. Je betaalt 
er 1 euro/uur. Wie daarentegen voor een langere tijd zijn 
voertuig wil parkeren, kiest beter voor een plaatsje in de 
straten en pleinen op wandelafstand van het centrum (de 
gele parkeerzones waar je 0,50 euro/uur betaalt).

Zo heeft iedereen meer kans om een plekje dichtbij de 
winkel te vinden en vermindert ook het “zoekverkeer” 
(chauffeurs die blijven rondrijden om toch maar 
een parkeerplaats te vinden), wat het voor iedereen 
aangenamer moet maken om in het centrum rond te 
lopen, er te winkelen of er bij mooi weer een terrasje te 
doen.

STADSCENTRUM EN 
OMGEVING:
4 PARKEERZONES
In het nieuwe parkeerplan zijn het stadscentrum en 
de omgeving van de binnenstad onderverdeeld in 4 
parkeerzones, elk met een specifiek tarief. Hoe dichter 
je in het centrum parkeert, hoe hoger het tarief dat je 
betaalt. Wil je kortparkeren om even snel een boodschap 
te doen, dan parkeer je best in de rode zone. Wil je echter 
je auto voor een langere periode parkeren, dan is de gele 
kleurzone het meest aangewezen. Deze parkeerzones 
bevinden zich sowieso op wandelafstand van het 
commerciële centrum en je betaalt er een lager tarief dan 
in de rode zone. 

Wie slim 
parkeert, 
parkeert 
goedkoop

PARKEERZONES

LEGENDE
1 euro/uur
3 euro/2uur
(max. 2 uur)
1 euro/uur
(max. 4 uur)

0,50 euro/uur
(max. 24 uur)

gratis parkeren

1 uur gratis met parkeerschijf
(max. 1 uur)

2 uur gratis met parkeerschijf
(max. 2 uur)
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Dienst leefmilieu
054 31 32 71
leefmilieu@ninove.be 

• Dienst mobiliteit, 054 31 32 82
• Parkingshop, Burchtstraat 25, Ninove, 054 50 23 55 

ninove@parkeren.be of www.parkeren.be. 
Openingsuren parkingshop: dinsdag van 10 uur tot 18 uur, 
woensdag, donderdag en vrijdag van 14 uur tot 18 uur. INFOINFO

DOORLOPEND IN DE 
NAMIDDAG

• Parkterras van de BBQ-specialisten van 
“Wettels on Fire”. Met hun titel van 
Belgisch vice-kampioen BBQ hebben ze 
vorig jaar in Oostende bewezen dat ze er 
wat van kunnen. Tijdens de Dag van het 
Park maken ze het gezellig met lekkere 
BBQ-broodjes (ook voor vegetariërs), een 
drankenstand en hun zelfgemaakt ijs. 

• Demonstratie van kunstenaar Nicolas 
Keppens die langs de binnenzijde van 
het schuilhuisje in de speeltuin een 
graffitiwerk aanbrengt. 

• Veel ravotplezier voor de kindjes in de 
grote speeltuin en op het springkasteel.

DR. HEMERIJCKXPLEIN
8.00 - 12.30 uur: Bloemen- en tuinmarkt met allerlei bloemen- en tuinplanten, kruiden en groenten. Je vindt er ook 

bloempotten en tuingereedschap en er zijn infostanden over composteren, (ecologisch) tuinieren,  
volkstuintjes, natuur en Belgische pluimveerassen.

De stad biedt in samenwerking met enkele standhouders bij iedere aankoop van 10 euro, 1 gratis zakje potgrond aan.
Er worden dit jaar geen bloempotten en -bakken meer opgevuld door de medewerkers van de stad.

STADSPARK
13.30 uur:  Wandeling naar het geboortebos in de Venebroeken met de gidsen van Natuurpunt Ninove. 

Vertrek aan de ingang van jeugdcentrum De Kuip. Terug rond 15.30 uur.
14.00 uur: Begeleid bezoek aan het extensief groendak op jeugdcentrum De Kuip, met allerlei info over de 

constructie en de voordelen voor mensen, dieren en planten. Afspraak aan de ingang van het 
jeugdcentrum.

14.30 uur:  Workshop bijenhotel bouwen. Samen met Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Educatie kan je een 
heus bijenhotel leren bouwen (tot 16 uur). Alle (bouw)materialen worden voorzien door de lesgever. 
Afspraak aan de centrale dreef in het stadspark. Deelname is gratis maar graag vooraf inschrijven 
bij de dienst leefmilieu (leefmilieu@ninove.be of 054 31 32 71).

14.30 uur:  Initiatie Kubb-spel door de mensen van NINOKUBB. Kubb is een buitenspel afkomstig uit Zweden 
waarbij je met stokken allerlei blokken om moet gooien. De initiatie vindt plaats op de graszone in 
het park naast de Atletiekweg (tot 17 uur). 

15.00 uur:  Optreden van muziekgroep De Grote Baronshow, een akoestische, meerstemmige coverband met 
een wisselend repertoire voor alle generaties (tot 17 uur).

16.00 uur: Bezoek aan een aangelegde bijen- en vlinderweide o.l.v. Jens D’Haeseleer van Natuurpunt 
Educatie. Voor iedereen die wat meer wil weten over de wondere wereld van de inheemse bijen en 
het belang ervan voor onze planeet. Afspraak aan de centrale dreef in het stadspark. 

 

Dag van het Park
Onder het thema “Kies voor de vele voordelen van natuur in je buurt” neemt de stad dit jaar deel aan de Dag van het Park op 
zondag 18 mei. In de voormiddag is er de jaarlijkse bloemen- en tuinmarkt, dit jaar op het Dr. Hemerijckxplein. In de namiddag 
staan in het stadspark allerlei activiteiten op het programma.

ZONE PARKEERTIJD TARIEF
Min Max Min Max

30 minuten 2 uur € 0,50 € 3

30 minuten 4 uur € 0,50 € 4

30 minuten 24 uur € 0,25 € 5

2 uur Gratis met parkeerschijf

 1 uur* Gratis met parkeerschijf

Gratis parkeren

TARIEVEN

*Let op! Op de Parklaan en in de wijk “De Blokken” (Arbeidstraat, Kluisweg, Nijverheidslaan, Pollarestraat, 
Vooruitgangstraat, Vredelaan, Vrijheidstraat) is de parkeertijd met de parkeerschijf beperkt tot één in plaats van twee uur.

GRATIS PARKEREN 
• Het gratis kwartier: wil je maximaal 15 minuten parkeren dan kan dit gratis door een gratis ticket te halen aan de 

parkeerautomaat. Je parkeerticket leg je altijd duidelijk aan de voorruit van je auto. 
• De Mallaardparkings en het station: De Mallaardparkings en de parkings aan het station blijven gratis. Aan het station kan je 

ook gratis een blue-bike ontlenen waardoor je je van het station gemakkelijk verder met de fiets kan verplaatsen 
(www.blue-bike.be). 

BETAALMOGELIJKHEDEN 
• De traditionele parkeermeter 

Je betaalt aan de parkeerautomaat voor de tijd die je wil parkeren. Leg je parkeerticket zichtbaar achter de voorruit van je 
auto. Het einde van je parkeertijd staat vermeld op het ticket. Verplaats je je nog vóór het aflopen van je parkeertijd? Dan mag 
je binnen dezelfde parkeerzone, dus waar hetzelfde tarief van toepassing is, met hetzelfde ticket parkeren. 

• Het piaftoestel   
Een piaftoestel is een individueel, elektronisch parkeertoestel waarmee je je parkeertijd betaalt door middel van een 
eerder opgeladen bedrag van 20, 40 of 60 euro. Het gemak van een piaftoestel is dat je je niet moet verplaatsen naar een 
parkeerautomaat, je hoeft geen kleingeld op zak te hebben en je betaalt enkel voor de exact gebruikte parkeertijd (je betaalt 
per minuut). Bovendien kan je het piaftoestel ook in andere steden dan Ninove gebruiken. 
Een piaftoestel kan je aankopen in de parkingshop. 

• De bewonersparkeerkaart 
Woon je in een zone waar betalend parkeren geldt of in een blauwe zone waar parkeren met de parkeerschijf verplicht is, dan 
moet je een bewonerskaart hebben om in jouw wijk je auto op een openbare parkeerplaats te parkeren. Je kan maximaal 
twee bewonersparkeerkaarten krijgen per adres  (ook per appartement). 
Woon je in een betalende zone (een rode, oranje of gele zone), dan betaal je: 
 • 50 euro/jaar voor de eerste kaart 
 • 100 euro/jaar voor de tweede kaart 
Woon je in een blauwe parkeerzone, dan betaal je 
 • niets voor de eerste bewonersparkeerkaart 
 • 100 euro/jaar voor de tweede  
Een bewonersparkeerkaart vraag je aan in de parkingshop. Mee te brengen: identiteitskaart en inschrijvingsbewijs wagen, op 
dezelfde naam als aanvrager (voor bedrijfswagens: leasingcontract of attest van de werkgever waaruit blijkt dat je permanent 
over het voertuig beschikt). 
Ben je recent verhuisd en is je identiteitskaart nog niet aangepast naar je nieuw adres? Vraag dan bij de dienst bevolking van 
de stad een bewijs van adresverandering aan en breng dat mee (dit kan via mail naar bevolking@ninove.be). 
De straten waarin je kan parkeren met je bewonerskaart staan vermeld op de bewonerskaart. 

• Parkeerkaart voor personen met een handicap 
Voertuigen van personen met een handicap zijn vrijgesteld van betalen. Zij moeten evenwel hun parkeerkaart voor personen 
met een handicap goed zichtbaar plaatsen.  

WAT ALS JE NIET BETAALT? 
In alle betalende zones moet je betalen van maandag tot en met zaterdag van 8.30 uur tot 18.30 uur. Na 18.30 uur en op zon- en 
feestdagen parkeer je gratis.
Sta je geparkeerd in een betalende zone zonder te betalen, dan krijg je een boete van 15 euro. De parkeerwachters stoppen in 
dat geval de retributie onder je voorruit.
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Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be

Dienst integratie
054 31 32 65
integratie@ninove.be

INFO

Ninomundo 20 jaar bib en cc
CC EN BIBLIOTHEEK SERVEREN
“CULTUUR DE LUX” OP 20STE VERJAARDAG 

WORKSHOPS IN EN ROND DE 
BERBERTENT
NinoMundo is echter meer dan eten en drinken. 
Er zijn workshops en demonstraties voor jong en oud: 
henna, Arabische dans, gipssnijwerk en kalligrafie. 
Voor de kinderen is er een rustig hoekje met Arabische 
verhalenvertellers. Folkloregroepen nodigen uit om kennis 
te maken met dans en muziek uit Turkije en Marokko.

UNIEKE FANFARES
Remork is de huisfanfare van MET-X, een Brussels huis 
“van en voor muziekmakers, op zoek naar ruwe geluiden 
in de buik van de stad en de begeesterde klankenwereld 
van de vinnige metropool”.  Karkaba is een gnaouagroep 
voor jongeren vanaf 14 jaar. Met hun “moving music” doen 
Remork & Karkaba in een mum van tijd de hartslag van 
menige straathoek sneller slaan. Ze trakteren op stevige 
fanfareriffs, genereus uitgestrooid op de trance van 
Marokkaanse percussie en dans. 
Fanfakids is een twaalftal jongeren die hun enthousiasme 
omzetten in aanstekelijke ritmes zoals raï, maracatu of 
hiphop. Het is de grootstedelijke muziekmix waarmee ze 
in hun Brusselse thuishaven zijn opgegroeid. Ze beuken, 
hakken en timmeren op basdrums, zelfgemaakte PVC-
drums, Braziliaanse tamborims, Afrikaanse bellen en 
Marokkaanse nfars. 

PRAKTISCH:
Zaterdag 17 mei, 14 uur tot 19 uur, Centrumlaan. 
NinoMundo is een gratis festival!

De tweede editie van NinoMundo op zaterdag 17 
mei focust op de 50ste verjaardag van de Turkse en 
Marokkaanse migratie. Vrolijke fanfareklanken, frisse 
workshops en couscous met een schuimkraag Witkap: 
redenen genoeg om naar de Centrumlaan af te zakken.

De Turkse en Marokkaanse gemeenschap van onze stad 
zijn de eregasten op NinoMundo op zaterdag 
17 mei. Ze toveren het plein aan winkelcentrum Ninia 
om in een gezellige  pleisterplaats. Want “intercultureel” 
samenleven geeft kleur aan onze stad. Al kan er ook 
gesmikkeld worden van andere mediterrane keukens en 
worden er zelfs Brusselse wafels gebakken.

Dit jaar bestaan zowel de bibliotheek als CC De Plomblom 20 jaar. In het seizoen 2014-2015 plannen de twee een reeks 
jubileumactiviteiten onder de noemer “Cultuur de Lux”. We lichten een tip van de sluier, want op 28 mei volgt al de 
officiële aftrap.
CC De Plomblom opende op 27 mei 1994 officieel de deuren. Enkele maanden later, op 14 oktober 1994, verhuisde de 
bibliotheek vanuit het afbrokkelende gebouw in de Dreefstraat naar haar huidige locatie, die vele Ninovieters zich zullen 
herinneren als de lampenfabriek Sigtay.

TURKSE PIZZA + MAROKKAANS GEBAK
= VLAAMSE VLAAI

SLOTWEEKEND “SOUVENIRS VAN 100 KARAAT”
In het oud stadhuis loopt sinds Erfgoeddag de tentoonstelling “Souvenirs van 100 karaat”. Ninoofse Maghrebijnen 
laten zich portretteren met een typisch voorwerp dat hen na aan het hart ligt: een souvenir van “ginder” dat ze “hier” 
koesteren. Ze vertellen over leven, werken en dromen in Ninove. Abdelmouna Merzouki en Bouchra Mejdoubi Radi 
zorgen voor schitterende foto’s, Hayat Mouh voor teksten. In een Marokkaans salon “vertellen” de mensen aan de 
hand van tientallen voorwerpen en documenten hun cultuur en geschiedenis.
Op de tentoonstelling worden ook twee documentaire films vertoond, “Sleepstraat Ninove” en “Portretten van 
Ninoofse Maghrebijnen”. Twee cameraploegen speurden in de straten van Ninove naar de sporen die Turkse en 
Marokkaanse migranten in onze stad getrokken hebben. 
De extra tentoonstelling “Van pyjama tot zenith” focust op erfgoed dat vanuit de Arabische wereld tot hier is 
doorgesijpeld. 

Praktisch
• oud stadhuis,Oudstrijdersplein 6 in Ninove
• tot en met zondag 18 mei
• openingsuren: tijdens de openingsuren, zaterdag en zondag 

van 14 uur tot 17 uur, gesloten op feestdagen 
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FEESTELIJKE OPENING “20 JAAR CC 
EN BIBLIOTHEEK”
De bib en het cultuurcentrum trakteren op een zomers concert van “Along Comes 
Mary”. Gewapend met een strakke band gooit Mary alles in de strijd om je van bij je 
kraag de dansvloer op te sleuren. Hits uit de jaren ’40, ’50 en ’60 worden nieuw leven 
ingeblazen. Verwacht je aan rockabilly, swing en gospel in een vaudevillejasje. Het 
voorprogramma wordt verzorgd door talent van eigen bodem Bram Van Den Berghe. 
De bib en het cultuurcentrum maken samen een verjaardagstentoonstelling “De 
gezichten van Graanmarkt 12”. 20 jaar, en dus portretteerde huisfotograaf Koen De 
Smet 20 knappe koppen die je vaak in huis ziet. 
Die avond ontvang je in primeur de seizoensbrochure van het feestjaar.  

• “Along comes Mary”: woensdag 28 mei vanaf 20.30 uur in het buitentheater
• “De gezichten van Graanmarkt 12”: vanaf 28 mei in de foyer van het cultuurcentrum 

en de bib (tijdens de openingsuren van de bib) 

SEIZOENSOPENER “LSP BAND – VAN VROEGER EN NU” (PREMIÈRE!) 
De LSP BAND palmde in de jaren ‘80 en ‘90 Vlaanderen in met een slimme mix van muzikale hoogstandjes, 
humor en bekende gasten. We vroegen geboren Ninovieter en bezieler van de LSP BAND Firmin Timmer-
mans om de 20ste verjaardag van CC De Plomblom en bibliotheek op een bijzondere wijze te vieren. Zo 
ontstond het idee om eerst lokaal talent, jong en minder jong, samen te brengen en vervolgens het concert 
af te ronden met de succesvolle oude formule van de LSP BAND. De namen van de BV’s mogen we nog niet 
verklappen, maar de lokale zangers en muzikanten die Firmin uitnodigt, zijn om duimen en vingers af te 
likken: van The Kontiki’s en The Swinging Jaguars over Kazzen en Andy Free tot papa en zoon De Clus. Alles 
kan, alles mag. Als het maar swingt.

SUPERVLIEG, EEN BRUISENDE FAMILIEHAPPENING
Ninove start het culturele feestjaar met SuperVlieg, een kinderkunstenfestival voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Toeters, trompetten en majoretten passeren langs de mooiste podiumproducties van Vlaanderen. Super-
Vlieg is theater, circus, muziek, dans en beeldende kunst. 

GROOTE LITERATUUR
We engageren enkele literaire raspaarden voor een happening over de Groote Oorlog. Aanvoerder van de 
meute is de literaire superster van dit moment Stefan Hertmans. Het Anemos Saxofoonkwartet zorgt voor 
muzikale intermezzo’s uit hun programma “In de gloed van De Groote Oorlog”. Deze literaire avond is een 
samenwerking tussen de bib, het cultuurcentrum, BibArt en de dienst cultuur.

Bibliotheek
054 32 40 04
bibliotheek@ninove.be

Cultuurcentrum De Plomblom
054 34 10 01
ccbalie@ninove.be 

INFO

Het bruist en spettert tussen deze muren,
de muze spat in klank en beeld uiteen
tot feesten van muziek en woorden, 
op de bühne en in duizend boeken
klopt de hartslag van de tijd waarin wij
met volle teugen ademen en leven.

Willie Verhegghe bij een jeugdige verjaardag in 2004.
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	 Za 03-05-2014
 Concert - KEVA
 054 33 93 62

 Za 17-05-2014 
 Dansvoorstelling Bi’Force
 0476 46 29 30
 
 Vr 30-05-2014
 Dansvoorstelling I Move
 0488 38 00 04

 Za 31-05 2014
 Dansvoorstelling I Move
 0488 38 00 04
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TE GAST IN MEI
SCHOUWBURG DE PLOMBLOM POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Vr 02-05-2014 
 Quiz - De Kalmoes vzw
 0477 79 14 04
 
 Vr 16-05-2014 
 Quiz - Krasjelrock vzw
 0476 25 71 84 
 
 Za 17-05-2014 
 Flamencovoorstelling - Amigos del Flamenco   
 054 33 20 20

Cultuur extra

CULTUUR IN DE KAPEL
De Hospitaalkapel in de Burchtstraat biedt deze maand zowel zang als mixed media.

 

3 MEI – DE LANGE ZANGTAFEL
De Lange Zangtafel is een initiatief om het samen zingen van traditionele 
volksliederen te stimuleren en dat repertoire te onderhouden. De tafel stond al 
gedekt in Gooik, Geraardsbergen, Gent en Dranouter. Op 3 mei strijkt ze neer 
in Ninove in het teken van de Week van de Amateurkunsten / Week van de Folk. 
De Lange Zangtafel van Ninove staat onder leiding van Rufijn De Decker. Hij 
praat de avond aan mekaar en leidt een tiental voorzangers en –zangeressen 
achter de zangtafel. Jos Debraekeleer (viool), Jan Delcour (hommel) en Wim 
Claeys (accordeon) zorgen voor muzikale ondersteuning. Een stevige delegatie 
uit Engeland maakt de oversteek naar onze stad. Daardoor wordt het een fifty-
fiftyrepertoire Vlaams-Engels, wellicht ook met een Franse toets. Ook de Eerste 
Wereldoorlog komt aan bod, zowel aan Engelse als aan Vlaamse kant.

PRAKTISCH
• Zaterdag 3 mei, 20 uur
• Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove
• Inkom 5 euro (zangboekje inbegrepen) 

10 MEI T/M 8 JUNI - DE HOSPITAALKERK (DEEL 2)
De hele maand april daagden drie jonge kunstenaars ons uit tot “reflectie” in de Hospitaalkapel. Op 10 mei start het 
tweede luik van het tentoonstellingsproject “De Hospitaalkerk”. De jonge Ninovieter Greg Scheirlinckx geniet reeds enige 
faam als electronicamuzikant. Anneleen Swillen is een coming woman onder de juwelenontwerpers. Samen brengen zij 
een boeiend tentoonstellingsproject met veel mixed media en een kritische kijk op religie. 

PRAKTISCH
• 10 mei t/m 8 juni, open op zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur
• Hospitaalkerk, Burchtstraat 44, Ninove
• www.hospitaalkerk.be

Dienst cultuur
054 31 32 87
cultuur@ninove.be
 

INFO

TENTOONSTELLING “SAFARI VAN LAMPENBLAZERS EN TABAKSPLANTERS”
Wie in gezelschap van erfgoedkundigen aan een cafétoog over het industrieel verleden van Ninove 
begint, krijgt gegarandeerd “stekskes” als antwoord. Maar er was nog veel meer leven naast de elf 
luciferfabrieken die de stad in zwavelgeuren dompelden. 
In 1927 werd de nv Lampes et Entreprises Electriques opgericht, een jaar later geregistreerd onder 
de naam Sigtay. In dezelfde periode ziet ook de nv Sofilaine het levenslicht, die in 1933 overgaat in 
Fabelta. De beide bedrijven bepaalden gedurende vele decennia de skyline van de stad en verschaften 
aan honderden gezinnen een broodwinning. Dankzij fervente verzamelaars die tientallen voorwerpen 
in bruikleen geven, wekken we de fascinerende geschiedenis van Sigtay en Fabelta weer tot leven.
Maar we nemen ook een uitgebreide duik in de tabakscultuur van deelgemeente Appelterre. 
Landbouwalaam en fabriekstuig illustreren de productie en de verwerking van tabak, die zelfs vanuit 
oorden als Paraguay en de Filippijnen werden ingevoerd. Met zestien “fabriekjes” verdient Appelterre 
zondermeer de eretitel “Tabaksdorp”. De tentoonstelling brengt ze allemaal voor het voetlicht: 
van Dauw en FACTOR (van Florent Achiel Clement Torrekens) over H.B. Anghereel en Schutyser-
De Muyter tot Roarc en “de verenigde planters”. Wil je ze alle zestien ontdekken, kom dan naar de 
tentoonstelling. De schattige reclameteksten en de gerolde sigaren krijg je er zomaar bovenop. 

PRAKTISCH
• oud stadhuis,Oudstrijdersplein 6 in Ninove
• tot en met zondag 18 mei
• openingsuren: maandag, dinsdag en woensdag 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 17 uur, donderdag 9 uur tot 12 uur en 16 uur tot 

18.30 uur, vrijdag 9 uur tot 12 uur, zaterdag en zondag 14 uur tot 17 uur, gesloten op feestdagen 
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Evelyne Bohen

ZONDAG 11 MEI 2014  I  11.00 uur 
Tickets: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

NTGENT 
GOD VAN DE SLACHTING

THEATER & WOORD	

Met Yasmina Reza’s funny tragedy 
God van de slachting maakte 
televisieregisseur Jan Eelen (In 

de gloria, De Ronde) in maart 2012 zijn 
langverwachte theaterdebuut, met een 
resultaat om u tegen te zeggen. “Een 
klein wonder van timing en precisie.” 
(De Standaard) dat in het schitterende 
acteerspel van Els Dottermans, An Miller, 

Frank Focketyn en Oscar Van Rompay 
uitgroeit tot “een theaterfeest” (Het 
Nieuwsblad). 

Tekst: Yasmina Reza in de vertaling van 
Laurens Spoor
Regie: Jan Eelen
Spel: Els Dottermans, Frank Focketyn, An 
Miller en Oscar Van Rompay

VRIJDAG 09 MEI 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

DENNIS ALLEGAERT
PLANKENKOORTSCONCERT

KLASSIEK	

Dennis Allegaert (°03/11/ 1991), gaf al 
vroeg blijk van muzikale talenten. In 
de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en dans te Ninove studeerde hij 
9 jaar saxofoon bij Eric De Vis, 6 jaar 
accordeon bij An Raskin en anderhalf jaar 
piano bij Marc Gerain. In 2009 behaalde 
hij het middelbare diploma voor ASO in 
het Sint-Aloysiuscollege te Ninove in de 
richting Wetenschappen-Wiskunde, maar 
hij besloot zijn hogere studies te vervolgen 
aan het muziekconservatorium van Gent, bij 
accordeonvirtuoos Philippe Thuriot.
Ondertussen heeft Dennis zich al 
bij verschillende muziekensembles 
geëngageerd. Als saxofonist speelde hij 
o.a. bij het saxofoonensemble Comme 
Chez Sax o.l.v. Eric De Vis en lange tijd bij 
de koninklijke harmonie De Dendergalm in 
Denderleeuw. Als accordeonist o.a. bij het 
Wereldmuziekorkest Transpiradansa o.l.v. 
de vermaarde violist Wouter Vandenabeele, 
en heeft zich als gastsolist geprofileerd bij de 

koninklijke Harmonieën van Denderleeuw en 
Kelmis. Dennis nam deel aan de oprichting 
van de folkgroep Broes in 2009, (ondertussen) 
5 jonge en vernieuwende muzikanten die folk, 
jazz en experimenteel vermengen. In relatief 
korte tijd bereikten ze al een groot publiek 
en talrijke muziekfestivals, zoals Dranouter, 
Gooikoorts en een concertreis in China.
Op vlak van klassiek accordeon volgt Dennis 
geregeld masterclasses bij internationale 
toppers uit o.a. Rusland, Finland, 
Denemarken, Frankrijk en Servië. Twee jaar 
geleden ging hij op Erasmus in Pescara (Italië) 
bij Claudio Jacomucci. Dennis neemt ook 
geregeld deel aan wedstrijden in het binnen-  
en buitenland, zoals de Dexia Classics in 2009 
en de Internationaler Akkordeonwettbewerb 
Klingenthal in Duitsland in 2013.
Op het programma zult u werken horen van 
componisten die bijgedragen hebben aan 
het klassiek accordeonrepertoire, maar ook 
transcripties van o.a. Johann Sebastian Bach 
en Sergej Prokofiev.

WEEK VAN DE KOERS 
I.S.M. CC DE ABDIJ GERAARDSBERGEN  

PROJECT	

De regio rond Ninove en Geraardsbergen 
is onlosmakelijk verbonden met de 
wielersport. Vanaf het voorjaar gaat 

er geen weekend voorbij of er wordt wel 
ergens een koers georganiseerd. Reden te 
meer om ook vanuit cultuur hier aandacht 
aan te besteden.
De culturele centra van Ninove en 
Geraardsbergen slaan de handen in elkaar 
om een Week van de Koers te organiseren. 

Van 16 tot 25 mei staan er verschillende 
activiteiten op het programma die verband 
houden met de wielersport. Zo is er de 
prachtige theatervoorstelling Odiel 
(zaterdag 24 mei) van De Queeste over 
Odiel Defraye, de eerste winnaar (en Belg!) 
van de Ronde van Frankrijk. en de film 
Allez Eddy (dinsdag 20 mei). Voor beide 
activiteiten kan u reeds tickets kopen.

EHBO VAN DE FIETS
Deze cursus is er voor de toekomstige doe-het-
zelver met een stads- of gewone fiets: iedereen met 
twee linkerhanden of wie het gewoon nooit eerder 
gedaan heeft. We werken met kleine groepen zodat 
je alles zelf kunt proberen in veilige omstandigheden 
en antwoord krijgt op je eigen praktische vragen. Op 
deze avonden benader je je fiets eens van een andere 
kant: je haalt de wielen en de banden eraf en zet ze er 
weer op, je vervangt de remmen, leert je versnellingen 
afstellen. De échte wielerfanaten houden best de 
cursus ‘Knutselen aan je koersfiets’ in het oog.

Data: 4 sessies: dinsdag 13, 20, 27 mei, 3 juni 2014 
telkens van 19u30 tot 22u00
Code: 14003NI
Prijzen: € 6,00 (Aangepast tarief) - € 28,00 
(Standaard)
Begeleiding: Van Yperzeele Marc
Plaats: Atelier van CC De Plomblom
Graanmarkt 12 (ingang vergaderlokalen via de 
Edmond De Deynstraat)
Voorkennis: Geen voorkennis vereist. 

In het kader van Week van de Koers. 

VRIJDAG 16 t.e.m. ZONDAG 25 MEI 2014

ALLEZ EDDY
  

FILM	

Het verhaal speelt zich af in 1975, 
het tijdperk dat elke jongen Eddy 
Merckx wou worden. Ook Freddy, het 

elfjarige wielertalentje en zoon van slager 
André. André heeft echter andere zorgen 
aan het hoofd want de eerste supermarkt 
opent binnenkort zijn deuren in het dorp, 
een zaak die een bedreiging vormt voor 
de beenhouwerij. Maar Freddy denkt er 
anders over want ter gelegenheid van 
de opening organiseert de supermarkt 
een wielerwedstrijd. De winnaar van die 

wedstrijd mag Eddy Merckx ontmoeten. 
Freddy schrijft zich stiekem in. Door 
deelname aan de race gaat er een nieuwe 
wereld open, niet alleen voor Freddy maar 
ook voor alle mensen om hem heen.

Met: Barbara Sarafian, Peter Van den 
Begin, Els Dottermans, Jelle Cleymans 
e.a. 
Regie: Gert Embrechts
België – 2012 – komedie - 97 minuten 
In het kader van Week van de Koers

DE QUEESTE
ODIEL

THEATER & WOORD	

Aan de start is iedereen gelijk
maar aan de finish riekt er slechts een 
als de beste”

ODIEL neemt je mee door de krochten van het 
manke geheugen en de hoogtepunten van het 
leven van Odiel Defraye. De man uit Rumbeke 
(Roeselare) won amper honderd jaar geleden 
als allereerste Belg de Tour de France.  Maar 
in 1965 stierf hij in een rusthuis in Bièrges, 
als een schaduw van de jonge wielergod die 
hij ooit was. ODIEL is een kroniek van een 
vergeten held. Over schrille contrasten en de 
vergankelijkheid van eeuwige roem.
In 2012 dook de Queeste - op vraag van De Spil 
Roeselare en erfgoedcel TERF - in archieven 
en interviewde getuigen en specialisten, op 
zoek naar antwoorden op de vraag ‘Wie is 
Odiel?’. 

In ODIEL geeft Tom Ternest meesterlijk 
gestalte aan de oude Odiel Defraeye, die 
terugblikt op zijn leven. Via de videoprojecties 
van het sterke toneelbeeld speelt Tom ook zelf 
alle markante randfiguren.

Tom Ternest: research & spel   
Lore Molly: spel
Domien Van Der Meiren: research & regie
firma 103: website
een coproductie van: de Queeste / De Spil 
Roeselare / erfgoedcel TERF
met de steun van: de stad Hasselt, de Provincie 
Limburg en de Vlaamse overheid

Theatermakershuis de Queeste 
De Queeste is naast haar zaalvoorstellingen 
(vaak nieuwgeschreven toneelteksten) vooral 
gekend voor haar locatievoorstellingen op basis 

van research en interviews. ODIEL kadert in 
deze erfgoedlijn en werd in 2012 gecreëerd op 
locatie in de voormalige Rodenbachbottelarij in 
Roeselare. 
www.dequeeste.be

In het kader van Week van de Koers

ZATERDAG 24 MEI 2014  I  20.30 uur  I  ZONDAG 25 MEI 2014  I  15.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

DINSDAG 20 MEI 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

VORMING
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur 

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

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
- Elke maandag.

- donderdag 1 en vrijdag 2 mei - donderdag 29 en vrijdag 30 mei.

- !!! VAN APRIL TOT SEPTEMBER IS DE BALIE GESLOTEN 

OP ZATERDAGVOORMIDDAG!!!  
- Online ticketing: vanaf dit jaar kan je 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

PROJECT	
20 JAAR CC DE PLOMBLOM EN
BIBLIOTHEEK

  

PROJECT

Cultuurcentrum De Plomblom en de 
bibliotheek bestaan 20 jaar! En dat 
moet gevierd worden. 

Op een hopelijk zonnige lenteavond 
zal de groep Along Comes Mary in het 
buitentheater het beste van zichzelf geven. 
Van de tango naar een twist
Van lindyhop naar rock ‘n roll,
Van A Tisket A Tasket over Jailhouse Rock 
naar... Along Comes Mary
Er swingt een stelletje hipcats in de nillies.
Onstuimig en jazzy, ze stralen, ze zweten, 
en dat werkt aanstekelijk als
Jessica Rabbit meets Melody Gardot at a 
Dita Von Teese party.
Deze formatie brengt de meest bekende 
songs van de jaren 40’, 50’ en 60’ 
gecombineerd met hedendaagse nummers, 
maar vermomd in een vaudeville-variété-
gipsy-jasje. 
Op o.a. Marktrock Leuven, de Fonnefeesten 
Lokeren en Genk on Stage wist de groep 
alvast het publiek te overtuigen. Nu u nog!

 Met: 
Marijke Hulsmans: zang
Fabio Canini: gitaar, backings
Rob Vanspauwen: bas, backings
Wouter Dewit: piano, backings
Sven Bloemen: drums
Daniel Daemen: saxofoon 

www.alongcomesmary.com

Het voorprogramma wordt verzorgd door 
talent van eigen bodem Bram Van Den 
Berghe. 

De concerten zijn gratis en starten om 
20.30 uur. 

In de foyer kan u genieten van de 
fototentoonstelling ‘De gezichten van 
Graanmarkt 12’, die de bib en het 
cultuurcentrum uitwerkten in het kader van 
dit jubileum. 20 jaar, dus 20 knappe koppen 
die je vaak in huis ziet, geportretteerd door 
huisfotograaf Koen De Smet. 

WOENSDAG 28 MEI 2014
Toegang gratis,
reserveren niet mogelijk

                                         Ninove Kort
50 jaar huwelijk

Lucien De Mesmaeker, geboren op 1 september 1941, met
Jenny Pots, geboren op 30 januari 1944
Gehuwd in Welle op 15 mei 1964
Wonend te Ninove.

Guido Viane, geboren op 15 oktober 1938, met
Helene Timmermans, geboren op 6 april 1942
Gehuwd in Lieferinge op 15 mei 1964
Wonend te Ninove.

Victor Van Cutsem, geboren op 15 september 1942, met
Leonie Boyens, geboren op 19 oktober 1942
Gehuwd in Meerbeke op 20 mei 1964
Wonend te Ninove.

60 jaar huwelijk

Polydore Sonck, geboren op 27 november 1930, met
Marcelline De Ville, geboren op 31 december 1933.
Gehuwd in Ninove op 8 mei 1954
Wonend te Ninove

Gustaaf Van Houtem, geboren op 27 juli 1931, met
Jacqueline De Bolle, geboren op 13 augustus 1932.
Gehuwd in Meerbeke op 14 mei 1954
Wonend te Ninove

65 jaar huwelijk

Maurits De Coorde, geboren op 9 december 1928, met
Remilla De Smet, geboren op 12 november 1926
Gehuwd in Pollare op 5 mei 1949
Wonend te Pollare

Van jong naar (g)oud

KEVA IN CONCERT
Wat? Lenteconcert harmonieorkest Keva uit Aspelare,
samen met het koor Gaudicanto uit Grimminge
Waar? Cultuurcentrum De Plomblom, Graanmarkt 12
Wanneer? Zaterdag 3 mei om 20 uur
Tickets/reservatie/Info: kaarten@keva-ninove.be 

• Vrijdag 2 mei: jeugddienst, diensten oud stadhuis, 
cultuurcentrum De Plomblom, dienst toerisme, archief

• Dinsdag 13 mei: bibliotheek
• Vrijdag 30 mei: bibliotheek, jeugddienst, diensten oud 

stadhuis, cultuurcentrum De Plomblom, dienst toerisme, 
archief

• Zaterdag 31 mei: bibliotheek
• Alle stadsdiensten zijn gesloten op donderdag 1 mei en 

29 mei

KERMISSEN
 11 mei: Outer Lebeke

BRADERIJEN 
1 mei: Avondmarkt Rechteroever

Evenementenkalender

Extra sluitingsdagen 
stadsdiensten

Dag van de Buren
Op vrijdag 16 mei vindt de Dag van de Buren plaats. 
Zet een stoel op je oprit, op een pleintje in de buurt..., 
nodig je buren uit en breng wat lekkers of een drankje 
mee. Meer is er niet nodig om je buren beter te leren 
kennen!

Wil jij deelnemen met je straat of wijk? Dan kan 
je gratis publiciteitsmateriaal krijgen bij de stad 
(affiches, uitnodigingen, deurhangers). Hiermee kan 
je je buren uitnodigen en wat reclame maken. De 
stad voorziet ook een kleine financiële tussenkomst 
voor een hapje en een drankje (max. 100 euro per 
deelnemende straat of wijk, afhankelijk van het 
aantal initiatieven). Contacteer hiervoor de dienst 
communicatie.

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be
www.dagvandeburen.be  

INFO

Ontvang die avond ook in primeur 
de seizoensbrochure 2014-2015. 
Hopelijk tot dan! 
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                                         Ninove Kort
Toer van de deelgemeenten

DIALOOGAVOND
Op vrijdag 9 mei vindt er om 19.30 uur in het oud stadhuis een dialoogavond plaats met als thema: De Islam in België: 
bedreiging of verrijking. Gastspreker is O.L. Van Den Broeck, algemeen secretaris van de Executieve van Moslims voor 
België en veelgevraagd spreker. Je kan ook de tentoonstelling “Portretten van Ninoofse Maghrebijnen/souveniers van 100 
karaat” bezoeken. De dialoogavond is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven kan via
barmhartigheid@gmail.com.

ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS

APERITIEFCONCERT CLARIBRASS
Clarinet Choir opus 98 o.l.v. John Van Laethem en Koperensemble o.l.v. Eric Devos.
Met medewerking van optie Jazz en Lichte Muziek. 
Zondag 4 mei om 11 uur. Academiezaal, Parklaan 13

NAAST DE POT
Een komedie van Maggie Nevill.
Donderdag 15 en vrijdag 16 mei om 20 uur. Academiezaal, Parklaan 13

Integratie 

Onderwijs 

INFO

INFO

INFO

Integratiedienst
054 31 32 65
integratie@ninove.be

Bibliotheek
054 32 40 04
bibliotheel@ninove.be
www.ninove.be/bib 

Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be 

E-BOEKEN IN DE BIB
Vanaf 6 mei bieden de Vlaamse bibliotheken naast hardcovers en paperbacks nu ook digitale boeken, e-boeken, aan op een 
virtuele boekenplank. Ook in de bib van Ninove kan je terecht voor e-boeken. Naast gebruiksgemak en leescomfort levert 
e-boeken lenen een aantal voordelen op:

BIB

Het stadsbestuur is geïnteresseerd in jouw mening en 
komt naar je toe. Om haar plannen toe te lichten en te 
luisteren naar jouw mening, vragen, aandachtspunten, 
voorstellen … Tot eind dit jaar gaat het stadsbestuur in elke 
deelgemeente langs voor een infoavond. Op deze avonden 
kan je in kleine groepen spreken over verschillende 
thema’s in verband met je deelgemeente, met de 
betrokken schepenen en de burgemeester. De eerste data 
liggen al vast, telkens om 20 uur:
• NEIGEM:  13 mei 

 parochiezaal
• DENDERWINDEKE: 14 mei 

 stedelijke basisschool  Windekind
• POLLARE:  3 juni 

 buurthuis
• APPELTERRE:  11 juni 

 stedelijke basisschool De Oogappel 
 (Appelterre Dorp 48)

• VOORDE:  17 september 
 stedelijke basisschool De Oogappel

• MEERBEKE:  24 september 
 trefcentrum De Linde

• NEDERHASSELT:  9 oktober 
 stedelijke basisschool De Hazelaar

• OKEGEM:  15 oktober 
 buurthuis ‘t Kouterken 
De andere deelgemeenten en Ninove centrum komen in 
november en december aan bod. Die data moeten nog 
vastgelegd worden. Elke inwoner zal een uitnodiging in 
de bus krijgen, met daarbij een antwoordkaart waarop 
hij kan aangeven waarover hij graag zou willen praten 
in verband met zijn deelgemeente. Wil je nu alvast een 
aantal dingen doorgeven, stuur dit dan naar de dienst 
communicatie, Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, of mail 
naar informatie@ninove.be. 

AAN DE SLAG IN 5 STAPPEN • Alle e-boeken uit de e-collectie zijn altijd beschikbaar. Reserveren is overbodig.
• Je kunt geen boete krijgen omdat je je e-boek te laat “terugbrengt”. 

E-boeken worden automatisch gedeleted nadat de leentermijn is verstreken.
• Je hoeft je voor het terugbrengen niet meer te verplaatsen naar de bib.
• De leentermijn start pas wanneer je het boek effectief begint te lezen. Zo heb 

je je e-boeken bijvoorbeeld al op je tablet, en start je leentermijn pas in je 
vakantie wanneer je begint te lezen.

• Met de lees-app lees je boeken offline. Je hebt enkel internetverbinding of Wifi 
nodig om de boeken te lenen. 

• De digitale leesomgeving kun je makkelijk aanpassen aan jouw wensen. Kies 
bijvoorbeeld een groter of ander lettertype. Of neem de nachtmodus om je 
ogen niet te belasten. 

Voor het lezen van e-boeken heb je een tablet nodig. Je kan de gratis e-boeken- 
app voorlopig enkel downloaden via Google Play (voor Android tablets). 

INFO Dienst mobiliteit
054 31 32 82
vzw Trage wegen, 09 331 59 23

PADVINDERS GEZOCHT!
Een bospad, een veldweg, een doorsteekje in een nieuwe 
wijk... Trage wegen vind je overal. Ze zijn bedoeld voor 
traag, niet-gemotoriseerd verkeer. Fietsers en wandelaars, 
landbouwers en natuurliefhebbers weten ze zeker te 
vinden. Maar veel trage wegen zijn verdwenen of in onbruik 
geraakt door slecht onderhoud, door de aanleg van nieuwe 
verkavelingen of industrieterreinen. 
Hoe is het vandaag gesteld met onze trage wegen? 
Welke trage wegen zijn nog toegankelijk? Waar zijn er 
knelpunten? Welke verbindingen zijn er mogelijk van de 
woonkernen naar de lokale buurtschool? Deze vragen 

kunnen we maar beantwoorden nadat we de trage wegen 
in onze stad in kaart hebben gebracht. Dat is een enorme 
onderneming waarvoor wij graag een beroep doen op de 
streekkennis en het enthousiasme van onze inwoners. 
Heb je ook zin om te ontdekken welke trage wegen er 
nog zijn in onze streek? Kom dan naar de vormingsavond 
“Inventariseren van trage wegen” i.s.m. Trage Wegen 
vzw op 27 mei om 19.30 uur in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove. Daar maken we je wegwijs hoe 
je mee op pad kan om de trage wegen in de buurt te (her)
ontdekken en te inventariseren. 

Inventarisatie trage wegen

Sport

Deelnameprijs
• voorinschrijving (5 euro) tot 31 mei: via www.ninove.be, sport 

en recreatie/nieuws of bij de sportdienst van je startplaats. 
Betaling tot 31 mei op rekeningnummer ILV Regiosportdienst 
Z.O.V., BE32 7371 2131 3802

• daginschrijving (8 euro): mogelijk op elke startplaats

HET RESCUETEAM NINOVE ZET ZIJN 
DEUREN OPEN IN ZWEMBAD DE 
KLEINE DENDER

Initiaties reddend zwemmen voor de jeugd en EHBO voor 
iedereen op zaterdag 17 mei van 14.30 uur tot 16.30 uur. De 
initiaties zelf zijn gratis, toegang tot het zwembad is betalend.

 

JOGGING DWARS DOOR NINOVE - 
ZONDAG 25 MEI
3 wedstrijden
• jeugdloop: 7-12 jaar, 800 meter, start: 14.30 uur
• kabouterloop: tot 6 jaar, 400 meter, start: 14.45 uur
• volwassenen: 5-10-15 kilometer, start: 15.30 uur
Vertrek en aankomst: atletiekpiste.
Kinderen betalen 2 euro, volwassenen 7 euro. 
Voorinschrijving: 6 euro (1 euro t.v.v. vzw Schoonderhage)
Inschrijven kan tot 21 mei via atletiekclub Vita (0495 59 87 65) 
of op de dag zelf op de atletiekpiste.

WIELERWEDSTRIJDEN
Tijdens de maand mei zijn er volgende wielerwedstrijden op 
Ninoofs grondgebied:
• 1 mei: Ninove - Nieuwelingen en juniores
• 4 mei: Pollare - provinciaal kampioenschap beloften  

REGIOTOUR - ZATERDAG 14 JUNI
Mountainbiketocht van minimum 80 km. Door 5 extra lussen kan 
je opbouwen tot 145 km.
Starten kan van 7 uur tot 10.30 uur in Erpe-Mere, Herzele, Zotte-
gem, Geraardsbergen, Denderhoutem en Ninove (voetbalterrein 
van E. Winnik, Minnenhofstraat 9). INFO

Sportdienst
054 33 93 97
sport@ninove.be 

Zwembad De Kleine Dender
054 33 40 64, 
dekleinedender@ninove.be

Ninove
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                                         Ninove Kort

Zaterdag 10 mei kan je van 9 uur tot 
12 uur gratis je fiets laten graveren 
in het bijcommissariaat van de politie 
(Aalstersesteenweg 24).

• 10.30 uur Eucharistieviering in de Abdijkerk
• 11.15 uur Bloemenhulde door het stadsbestuur en  

 de vaderlandslievende verenigingen aan het  
 monument op het Kerkplein

• 11.25 uur Met bus naar de stedelijke    
 begraafplaats, ingang Denderhoutembaan.  
 Dodenhulde op het ereperk.

• 11.45 uur Bloemenhulde aan het gedenkteken van   
 Fernand Taverne, Fernand Tavernestraat.

• 12.00 uur Toespraak in het oud stadhuis.

Het kleine kartonnen identiteitsdocument (zonder foto) voor 
kinderen onder de twaalf jaar werd vanaf 1 april afgeschaft. 
Ouders die een identiteitsbewijs willen voor hun kindje 
kunnen een kids-ID aanvragen bij de dienst bevolking. 

WAT MEEBRENGEN?
• Een recente pasfoto van het kindje. De kwaliteit wordt 

heel streng beoordeeld!
• 10 euro 
• Het kind moet meekomen voor identificatie

Fietsgraveringen
bij de politie

Herdenking einde
wereldoorlog II
ZONDAG 11 MEI

Bevolking
AFSCHAFFING VAN HET
IDENTITEITSSTUK VOOR KINDEREN 
JONGER DAN 12 JAAR

VRIJSTELLINGEN EN 
BELASTBAARHEID VAN 
EIGENAARS VAN BOUWGRONDEN 

Ninove voerde met ingang van 1 januari 2014 een belasting 
op onbebouwde percelen in. In de loop van de maand 
maart werden inwoners van groot Ninove die op basis 
van het register van onbebouwde percelen in aanmerking 
komen voor deze belasting, persoonlijk aangeschreven. 
Het register van onbebouwde percelen is gekoppeld 
aan het kadaster. Aangezien het kadaster altijd een jaar 
achter loopt op de effectieve situatie kan het zijn dat wie 
intussen door verkoop geen eigenaar meer is, toch een 
brief ontvangen heeft. Door de bijgevoegde vragenlijst 
te beantwoorden kan de stad achterhalen wie effectief 
belastbaar is en wie vrijgesteld. Enkel wie belastbaar is, 
ontvangt later een aanslagbiljet om te betalen. 
De huidige brief en vragenlijst was dus enkel een 
aangifteformulier om te onderzoeken wie al dan niet 
vrijgesteld is en wie een aanslagbiljet toegestuurd wordt op 
een later tijdstip.
Toelichting bij de vragen kan je krijgen bij de dienst 
huisvesting of lees je op www.ninove.be/wonenenbouwen. 

De stad organiseert selectieprocedures voor de functies van

• administratief medewerker ontwikkelingssamenwerking 
(C1-C3)

• administratief medewerker onderwijs (C1-C3)
• deskundige flankerend onderwijsbeleid – 

schoolopbouwwerker (B1-B3)
• deskundige armoedebestrijding – gelijke kansen (B1-B3)
• helper vakman zwerfvuil (E1-E3)
• poetsvrouw (E1-E3)
• mobiliteitsambtenaar (A1-A3)
• mobiliteitsambtenaar – vervanging (B1-B3)
• bediende verkeer – startbaan (D1-D3)
• deskundige leefmilieu (B1-B3) 

21 mei 2014 is er om 19 uur een infovergadering in de 
gemeenteraadszaal van het stadhuis. Inschrijven (met het 
verplichte sollicitatieformulier en kopie(s) van diploma(s) of 
andere bekwaamheidsbewijzen) kan tot 23 mei 2014.

Heffing op niet 
bebouwde percelen 

Vacatures

Ninove

INFO
Personeelsdienst
054 31 33 06 – 054 31 32 53
personeel@ninove.be 
www.ninove.be
(Bestuur en administratie/
Werken en ondernemen/vacatures) 

INFO INFODienst huisvesting, 
054 31 32 75
huisvesting@ninove.be

Dienst bevolking
054 31 32 65
bevolking@ninove.be

Verkiezingen 25 mei 2014

Op zondag 25 mei trekken 
we naar het stembureau 
voor de verkiezing van de 
vertegenwoordigers in de 
federale Kamer, de regionale 
Parlementen en het Europees 

Parlement.

WAT NEEM JE MEE NAAR HET STEMBUREAU?
• oproepingsbrief
• identiteitskaart

Stem je bij volmacht neem dan mee:
• jouw oproepingsbrief
• jouw identiteitskaart
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
• het ingevuld en ondertekend volmachtformulier
• een attest waaruit blijkt dat het onmogelijk is dat de 

volmachtgever kan gaan stemmen

Waar moet de volmachtdrager stemmen?
De volmachtdrager moet in het stembureau van de 
volmachtgever stemmen. In welk bureau je moet gaan 
stemmen, vind je terug op de oproepingskaart.

HOE STEM JE GELDIG?
Je kan geldig stemmen door het uitbrengen van:

• een lijststem. Je kleurt daarvoor het vakje bovenaan de lijst in.
• een naamstem. Je kleurt daarvoor het rondje naast 

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

VOLGENDE STEMBILJETTEN ZIJN ONGELDIG:
• stembiljetten waarop meer dan één lijststem voorkomt of 

waarop naamstemmen voor kandidaten op verschillende 
lijsten zijn uitgebracht

• stembiljetten waarop je een stem hebt uitgebracht 
bovenaan op een lijst en tegelijk naast de naam van één of 
meer kandidaten van een andere lijst

• stembiljetten waarvan de vorm en de afmetingen veranderd 
zijn, die binnenin een papier of een voorwerp bevatten of 
die je herkenbaar hebt gemaakt door er een teken, een 
tekst of een doorhaling op aan te brengen

• alle andere stembiljetten dan die welke volgens de 
regelgeving mogen worden gebruikt.  

Op zondag 25 mei is de dienst bevolking open van 9 uur 
tot 12 uur. Je kan er dan terecht voor het afhalen van 
volmachtformulieren (deze kan je ook downloaden via www.
ninove.be), een duplicaat van je kiesbrief, gegevens over de 
kiesbureaus.

Jeugddienst
jeugdcentrum De Kuip
054 31 05 00
jeugd@ninove.be

Dienst bevolking
054 31 32 59
bevolking@ninove.be

INFO

INFO
SPEELSTRATEN 

Ook deze zomer kan je opnieuw van jouw straat een 
speelstraat maken, waardoor ze tussen bepaalde uren 
volledig is afgesloten voor het verkeer. Enkel bewoners 
mogen nog stapvoets met de auto de straat in.
Voorwaarden om in aanmerking te komen als speelstraat: 
• je straat moet gelegen zijn in een omgeving waar de 

snelheid beperkt is tot 50 km/uur
• je straat of wijk moet een overheersend woonkarakter 

hebben
• er mag geen doorgaand verkeer en regelmatig openbaar 

vervoer passeren.
Bij elke aanvraag moet je een enquêteformulier indienen 
waaruit blijkt dat de buurtbewoners uit de straat en de 
directe omgeving bevraagd zijn over de organisatie van de 
speelstraat. 
Wil jij ook een speelstraat in jouw buurt? Dien dan het 
aanvraagformulier en het enquêteformulier vóór 1 juni 
in bij de jeugddienst. De formulieren kan je krijgen bij de 
jeugddienst of downloaden op www.jeugdninove.be. 

VLOTTENTOCHT – 3 MEI

PROGRAMMA
• 9 tot 12 uur: bouw van de vlotten op het grasveld achter 

De Hartjes, Onderwijslaan, Ninove.
• 13.30 uur: vertrek
• 16 uur: aankomst ter hoogte van het kunstwerk “Den 

dikke van Pamel”, Weerstanderskaai, Roosdaal.
• Tot 20 uur: openluchtcafé door de jeugdraad van Roosdaal
Inschrijven (minimumleeftijd deelnemers: 12 jaar) doe je bij 
de jeugddienst Ninove en kost 10 euro per vlot (deelname, 
verzekering en gebruik zwemvesten en begeleiding door 
brandweer inbegrepen).

Jeugd
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                                         Ninove Kort
Lokale economie

INFO
Dienst leefmilieu
054 31 32 71
leefmilieu@ninove.be
www.belgerinkel.be

Vanaf 10 mei deelt vzw Tabiti dierenvoeding uit aan 
mensen met beperkte middelen (proefproject van 6 
maand).

De bedeling vindt plaats onder het afdak op de 
binnenkoer van het stadhuis, telkens de 2e zaterdag van 
de maand in de namiddag tussen 14 uur en 16 uur.

Vooraf inschrijven via het aanvraagformulier is verplicht.
Je vindt de formulieren aan de balie van het OCMW, 
het stadhuis en Teledienst. Aantonen dat je beperkte 
financiële middelen hebt, doe je met een attest van het 
OCMW of ziekenfonds.

Op zondag 1 juni onthaalt de stad opnieuw haar nieuwe 
inwoners.
Iedereen die sinds 27 mei 2013 in Ninove kwam 
wonen, wordt om 10 uur verwacht in woonzorgcentrum 
Klateringen (Centrumlaan 173) voor een ontbijt. 
Aansluitend is er een begeleide stadswandeling en een 
kleine receptie.

Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 23 mei bij de 
dienst communicatie, oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6, 
Ninove, 054 31 32 25, informatie@ninove.be.

Dierenwelzijn Onthaal nieuwe
inwoners

ONTMOETING MET DE 
HANDELAARS EN ZELFSTANDIGEN 
UIT DE DORPEN

Om de contacten te versterken met de middenstand en de 
ondernemers uit de dorpen wordt een infovergadering met 
de dienst lokale economie georganiseerd.
Geïnteresseerde handelaars/horecazaken/bedrijven worden 
verwacht op volgende dagen:
• maandag 5 mei om 20.15 uur in het buurthuis van 

Aspelare: handelaars uit Nederhasselt, Aspelare, Voorde, 
Appelterre – Eichem, Outer, Lebeke en Pollare

• dinsdag 6 mei om 20.15 uur in het buurthuis van Okegem: 
handelaars uit Meerbeke, Denderwindeke, Neigem, 
Lieferinge, Okegem, Ninove stadsrand (handelaars die 
geen deel uitmaken van de Verenigde Handelaars Ninove)

Op het programma staan de voorstelling van de dienst 
economie en de beleidsintenties voor de toekomst, 
voorstelling van het project “gevelrenovatie in de dorpen”, 
toelichting bij de geschenkbon Ninove en de communicatie 
(facebook/website).
Graag vooraf inschrijven via lokale.economie@ninove.be.

MET BELGERINKEL NAAR DE 
WINKEL!

Met Belgerinkel naar de Winkel, dat is dit jaar elke dag 
winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei 
met de fiets of te voet boodschappen bij de deelnemende 
handelaars in onze stad en maak elke dag kans op mooie 
prijzen. Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een 
deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet, 

ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar 
een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert 
dit lot op www.belgerinkel.be en maakt zo kans op één van 
de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel 
Vlaanderen. 
En heb je tijdens de campagneperiode niet gewonnen? Niet 
getreurd, de stad voorziet nog een extraatje: je maakt met 
je geregistreerde belgerinkel-lotjes kans op een unieke 
Achielle retro-fiets en andere mooie prijzen, exclusief 
voorbehouden voor Ninovieters!
Aan de belgerinkel-affiche herken je de deelnemende 
handelaars, de volledige deelnemerslijst vind je op 
www.ninove.be.

Wachtdiensten

         APOTHEKERS

- Dinsdag 29 april (9 uur) tot zaterdag 3 mei (9 uur)
 Staels W. – Brusselsesteenweg 247
 9402 Meerbeke – 054 33 10 05

- Zaterdag 3 mei (9 uur) tot dinsdag 6 mei (9 uur)
 Bourguignon – Oudstrijdersplein 8
 9400 Ninove – 054 33 20 54

- Dinsdag 6 mei (9 uur) tot zaterdag 10 mei (9 uur)
 Beele – Burchtstraat 14
 9400 Ninove – 054 34 17 99

- Zaterdag 10 mei (9 uur) tot dinsdag 13 mei (9 uur)
 Penne – Appelterre Dorp 31
 9400 Appelterre – 054 33 63 61

- Dinsdag 13 mei (9 uur) tot zaterdag 17 mei (9 uur)
 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

- Zaterdag 17 mei (9 uur) tot dinsdag 20 mei (9 uur)
 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

- Dinsdag 20 mei (9 uur) tot zaterdag 24 mei (9 uur)
 Holvoet – Edingsesteenweg 398
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

- Zaterdag 24 mei (9 uur) tot dinsdag 27 mei (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59

- Dinsdag 27 mei (9 uur) tot zaterdag 31 mei (9 uur)
 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

- Zaterdag 31 mei (9 uur) tot dinsdag 3 juni (9 uur)
 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

           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 14.00 - 18.00 uur
 zondag en feestdagen - 09.00 – 12.00 u

INFO www.apotheek.be
of tel. 0900 10 500

PRINDAL – HOUT
PALENBEDRIJF – TUINHOUT - ENERGIE

PEYENBEEK 2 – 9400 DENDERWINDEKE
TEL: 054 33 10 16 – info@prindalhout.com

BESTEL VIA ONZE WEBSHOP: WWW.PRINDALSHOP.BE

PEYENBEEK 2 - 9400 DENDERWINDEKE
054 33 10 16 - info@prindalhout.com

Openingsuren: ma - vrij 8.30-17u  - za 8.30-13u  

Basiscursus eerste hulp
Je leert kleine en grote wonden verzorgen, reanimeren, 
omgaan met verstikking, breuken, verstuikingen, 
vergiftiging, hartaanval…
6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het leslokaal 
van Het Rode Kruis, Paul De Montplein 10, Ninove.
Data: 13, 16, 20, 23, 27 mei en 3 juni. 
Examen (praktische proef ) op 6 juni
Wie slaagt, mag instappen in het tweede deel: cursus 
Helper (start in oktober).
Info en inschrijving: 0476 48 60 12,
pascalroobaert@hotmail.com

Gratis EHBO cursussen
bij het Rode Kruis Ninove
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

Gardeur - Taifun - Green Ice - Diversa 
- Olsen - Marie Méro
Para Mi - Four Roses
Intuitions - K-Design

Moederdag -10%
van 2 tot 10 mei 
Zomerkoopjes

-30% -50%

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

Brakelsesteenweg 607
9400 NINOVE-VOORDE

Tel. 054 50 07 81

www.vloerenbeke.be
8

Gelieve het ontwerp grondig na te kijken 
op fouten en uw opmerkingen / correcties 
of bevestiging te faxen of te mailen. De 
opdracht kan enkel uitgevoerd worden met 
uw schriftelijk akkoord. 

AKKOORD VOOR UITVOERING

© PUBLIBURO RECLAMEMAKERS
Désiré De Bodtkaai 10 - 9400 Ninove
tel. 054 32 68 42 - fax 054 34 22 20
info@publiburo.be - www.publiburo.be

DATUM

PROJECT

REFERENTIE

FORMAAT

MATERIALEN

KLEUREN

SCHAAL

OPDRACHTGEVER

DATUM

NAAM

HANDTEKENING

2 MAART 2010

spandoek

15854

250 x 100 cm

pvc zeildoek

zie ontwerp

nvt

Chau�aluc

Luc Van Grimberghen
Okegembaan 82 - 9400 NINOVE

TEL 054 587 583 - GSM 0479 260 367 - chauffaluc@telenet.be

CENTRALE
VERWARMING
& SANITAIR

ALLE
HERSTELLINGEN

Marc & Marleen heten je welkom 

Roesbeke 79, 9402 Meerbeke 

0479 28 40 01 

info@roesbeekhoeve.be 

www.deroesbeekhoeve.be 
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 pensioen.  

Eet - & praatcafé  
Diverse streekbieren 

Specialiteiten van het huis: 
Pannenkoeken 

Spek met eieren 
Boterham met boerenham/plattekaas 

Groot Zomerterras 
Zaal voor vergaderingen, cursussen ...  

 Open op vrijdagavond, zaterdag,
 zon- en feestdagen
 

Nu ook Luchthavenvervoer  

& Privépersonenvervoer  

Meer info via tel. of mail.  

SHOP DE BIE
DROOGKUIS - WASSERIJ

(over)gordijnen, (dons)dekens, skikledij
leder, daim, tapijten, paardendekens
kledijherstellingen, strijk, ophaaldienst

OOK:

www.shopdebie.be
054 33 11 12 - LEOPOLDLAAN 12 - 9400 NINOVE

shopdebie@belgacom.net

S

K
E

ONTDEK DE GOLFSPORT!
GOLF KENNISMAKINGSOCHTEND

elke zondag tot oktober!

Programma (2½ uur)
• 10.30 u Ontvangst deelnemers
• 14.45 u GOLFLES EN DEMONSTRATIE
• 12.30 U Drankje en uitleg hoe golf te beginnen

Deelname €5 p.p., beperkt aantal plaatsen

Schrijf je in via:
info@golfclubenghien.com of bel 02 397 03 10

meer info op www.golfclunenghien.com
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+ EXTRA KORTING AAN ZELFPLAATSERS

 EXTRA KORTING AAN ZELFPLAATSERS

+ LEVERING (vanaf € 900) GRATIS

+ LEVERING (vanaf € 900) 

 LEVERING (vanaf € 900) 

+ GEBRUIK TEGELSNIJDER GRATIS

+ WIT ZAND OM TE VOEGEN GRATIS

DISTRIBUTOR

BENELUX

www.veronove.be

open:  di-vr  9u-12u30 & 13u30-18u     
 za  10u-12u & 13u30-16u30     
 zondag & maandag gesloten
 T 054 33 10 89     
 Brusselsesteenweg 368     9402 Meerbeke-Ninove     

TEGELS KOOP JE BIJ VERONOVE

TOT 31 MEITOT 31 MEI
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