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OPENINGSUREN
Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12 uur.
Maandagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor identiteitskaarten en pensioenaanvragen).
Dinsdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor identiteitskaarten).
Woensdagnamiddag van 14 uur tot 16 uur.
(enkel voor de dienst bevolking (uitgezonderd dienst 
vreemdelingen), 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.

Zwembad De Kleine Dender is gesloten van 
1 t.e.m. 5 september

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 11 september 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
8 en 9 september 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)
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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
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Oud stadhuis:  054 31 32 25
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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. 

Hooradviesdagen
van 1 tot 30 september

Maak samen met ons de balans op van uw gehoor.
Wij luisteren naar u!

LICHTSTUDIO
De Schrijver
sinds 1932

PERSOONLIJK ADVIES:
voor uw woning, tuin,
gevel, kantoor, winkel,
enz...

Hoofdverdeler
Modular, Targetti,
Orbit, Lumiance,
Sylvania, Prisma,
Artemide,
Wever & Ducre
enz...

Dreefstraat 1
(aan de Koepoort)

Ninove
054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

• lichtstudie
• lichtplanning
• lampen
• installatiematerialen: 

Niko, BTICINO,...
• ook oude reeksen

3

N
in

ov
ei

nf
o 

nr
.7

 I 
se

p
te

m
b

er
 2

01
4



In september 2012 zette KRASJ Ninove op de kaart van de 
actuele kunsten. Curator Koen De Decker, een hedendaags 
kunstenaar afkomstig uit Ninove, tekende voor een 
verrassend kunstenparcours langs diverse locaties in het 
centrum van de stad. De tweede editie van KRASJ wordt 
gecureerd door Ilse Roosens, een kunsthistorica afkomstig 
uit Ninove. “Omdat Ninove geconfronteerd wordt met 
een uittocht van kunstenaars in de richting van de grote 
metropolen, staat KRASJ 2014 in het teken van ‘reizen’. 
Vele kunstenaars verhuizen in de zoektocht naar meer 
mogelijkheden, inspiratie, rust… om uiteindelijk soms 
een nomadisch bestaan te leiden. Anderen reizen dan 
weer ‘mentaal’ en brengen zichzelf op een bijna spirituele 
manier in andere oorden. Het resultaat daarvan kan heel 
fantasierijk zijn, compleet onwezenlijk of net heel concreet, 
als gevolg van een (on)zorgvuldige analyse van de wereld.” 

Via het leven en het werk van de geselecteerde kunstenaars 
brengt KRASJ zowel fysieke als mentale reizen in beeld. 
Naast de presentatie van bestaande kunstwerken, zullen 
een aantal van de kunstenaars ook nieuw werk tonen, 
geïnspireerd op de stedelijke context van Ninove.

27 KUNSTENAARS NEMEN DEEL AAN 
KRASJ’14
Alicia Framis (°SP), Ante Timmermans (°BE), Ayako 
Yoshimura (°US), Bart Maris (°BE), Bas Jan Ader (°NL), 
Cannelle Tanc (°FR), Carl De Keyzer (°BE), Carlos Caballero 
(°CU), Christof Mascher (°DE), Claude Dendauw (°BE), 
Emmanuel Mottu (°CH), Johan De Wilde (°BE), Jonathan 
Paepens (°BE), Kristof Van Gestel (°BE), Liesbeth Marit 
(°BE), Maen Florin (°BE), Mark Dion (°US), Moshekwa 

Langa (°ZA), Pascale Marthine Tayou (°CM), Patrick Van 
Caeckenbergh (°BE), Paul D’Haese (°BE), Paul Klee (°CH), 
Philippe Vandenberg (°BE), Sarah & Charles (°BE), Tadashi 
Kawamata (°JP), William Phlips (°BE) en Yasmine Ltaief (°BE).

PRAKTISCH
•  KRASJ loopt van 6 september tot en met 5 oktober. Het 

parcours is elke zaterdag en zondag te bezoeken van  
13 uur tot 19 uur. 

•  Locaties: oud stadhuis, Hospitaalkerk, Kaaischool, ‘Loods 
Vestbarm’, oud postgebouw, Koepoort, stadspark. 

•  Centraal infopunt: oud stadhuis, Oudstrijdersplein 6.  
•  Opening op 6 september vanaf 16 uur. 
•  Wandelplan en catalogus zijn beschikbaar bij de dienst 

cultuur, Oudstrijdersplein 6, Ninove.  

WORD “SYMPATHISANT VAN KRASJ”
KRASJ richt een vriendenvereniging op: de Sympathisanten 
van KRASJ. Het is de bedoeling om mensen die begaan 
zijn met het project samen te brengen. Als sympathisant 
van KRASJ word je regelmatig op de hoogte gehouden 
van het reilen en zeilen van KRASJ. Daarbovenop krijg 
je een exclusieve rondleiding, een uitnodiging voor de 
openingsreceptie, allerhande kortingen en extraatjes. 
Sympathisant van KRASJ word je door je naam en adres te 
mailen naar sympathisantenvankrasj@gmail.com en 25 euro 
(individueel) of 40 euro (gezin) te storten op
BE72 0016 7786 8816 met als mededeling “Sympathisant 
van KRASJ”. Voor meer informatie over de vriendenkring: 
sympathisantenvankrasj@gmail.com, 0496 459036 (Steven) 
of 0472 796015 (Koen).

• 6 september, 13 tot 16 uur: performatieve installatie “le souffleur de pause” door Ante Timmermans (Koepoort).
•  6 september, 16 uur: opening KRASJ (binnentuin van het stadhuis, Centrumlaan).
•  20 september, 14 uur: videovertoning “YURI” van Liesbeth Marit in Cinema Central (Lavendelstraat).
•  21 september (autovrije zondag). KRASJ is de hele dag open! 10 uur tot 14 uur: performatieve installatie “le 

souffleur de pause” door Ante Timmermans (Koepoort), 10.30 uur: performance “neuringen en dender” door 
Bart Maris (oud postgebouw, Bevrijdingslaan). 11 uur. performance “raise your flag” door Jonathan Paepens (oud 
stadhuis).

•  27 september, 14 uur: atelier voor kinderen tussen 6 en 12 jaar door Yasmine Ltaief (max. 15 deelnemers, 
inschrijven via cultuur@ninove.be).

•  4 oktober, 14 uur: videovertoning “YURI” van Liesbeth Marit in Cinema Central (Lavendelstraat).
•  6 september tot en met 5 oktober, elke zaterdag en zondag van 13 uur tot 19 uur: “Welkom voor een gesprek/

Wat is een gesprek?”: een gesprek tussen kunstenaar Kristof Van Gestel en de toeschouwer in het oud stadhuis 
(Oudstrijdersplein). Inschrijven via cultuur@ninove.be of ter plaatse.
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1. Ayako Yoshimura, foto uit de reeks “Variations 
on a theme 2 – nature”, 2010

2. Carlos Caballero, Spaces, 2014

3. Paul D’Haese, foto uit de reeks “Escapades”, 
2014

4. Liesbeth Marit, still uit “YURI and the 
frustration of our ponies”, 2012

5. Mark Dion, Incidents of travel in the 
Neotropics, 2004, privécollectie

KRASJ’14
     PRESENTEERT 27 ACTUELE KUNSTENAARS OP 7 LOCATIES

KRASJ dompelt Ninove voor een tweede maal onder in actuele kunst. Van 6 september tot en met 5 oktober doen

verschillende locaties in de binnenstad dienst als tentoonstellingsruimte voor kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Dienst cultuur
054 31 32 86, cultuur@ninove.be,
www.krasj.be. INFO
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parkeer-
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VERKEERSREGELING
De meeste straten en pleinen in Ninove centrum zullen tussen 12 uur en 19 
uur verkeers- en parkeervrij zijn (alle straten en pleinen binnen de rode zone).
Het Oudstrijdersplein en de Désiré De Bodtkaai zijn vanaf 8 uur ’s ochtends niet 
meer bereikbaar met de wagen. 

PARKEREN
Je kan je auto parkeren langs de ringwegen (Albertlaan, Aalstersesteenweg, 
Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Leopoldlaan, Elisabethlaan) en op 
volgende parkings: Carrefour, Colruyt, St. Aloysiuscollege, Mallaard, PTI en HH 
Harteninstituut.

INFOPUNT
Oud stadhuis, van 11 uur tot 18 uur.

CENTRUMLAAN 
• inschrijvingen / vertrek / aankomst fietstocht “Over de heuveltjes van …”. Vanaf 8 uur
• fietsgravering van 8.30 uur tot 17 uur
• sportdemonstraties van 13.30 uur tot 17.30 uur
• start wandelsmaakzoektocht, vrij vertrek tussen 14 uur en 15 uur
• demonstratie elektrische fietsen en wagen, blue-bikes en Fietspunt van 13.30 uur tot 

17.30 uur 
• toelichting bij de geoloketten van 13.30 uur tot 17.30 uur. Via deze geoloketten kan 

je van thuis uit digitale grafische informatie opzoeken (atlas buurtwegen, atlas 
waterlopen, gewestplan,...)

• brillenparcours PISAD: parcours met promille-brillen die op een grappige maar toch 
reële manier tonen wat de effecten zijn van het rijden onder invloed

• paarden De Kalmoes van 13.30 uur tot 17.30 uur
 
BEVRIJDINGSLAAN
• gekke fietsen van 13.30 uur tot 18 uur
 
GRAANMARKT 
• wereldrecord “grootste mojito” van 12 uur tot 19 uur. Opbrengst voor het goede doel
• boekenverkoop bib van 14 uur tot 18 uur

OUDSTRIJDERSPLEIN (OUD STADHUIS) 
• Place Caravan vanaf 11 uur
• optredens academie voor muziek, woord en dans
• optreden Swingzapoppin om 16.30 uur
• start Kasjkeswandeling om 14 uur
• infopunt (oud stadhuis) van 11 uur tot 18 uur 

LOVERTHEATER CC DE PLOMBLOM
• optreden Binti om 15 uur

DR. HEMERIJCKXPLEIN 
• Ninove Speelstad! van 13 uur tot 18 uur

DENDER
• Duckrace om 15 uur

PARCOURS KRASJ (oud stadhuis, Hospitaalkapel, Kaaischool, loods 
Vestbarm, oud postgebouw, Koepoort, stadspark). Van 10 uur tot 18 uur
Alles over Krasj lees je op p.4 en p.5

PAUL DE MONTPLEIN
• opendeur brandweer van 12 uur tot 19 uur
• optredens academie voor muziek, woord en dans 

PAMELSTRAAT, NEDERWIJK EN OMGEVING
• rommelmarkt en garageverkoop van 12 uur tot 18 uur

Voor de zesde keer neemt Ninove deel aan Autovrije 
Zondag. Zondag 21 september is het centrum van Ninove 
autovrij en krijgen fietsers en wandelaars vrij spel. Zak 
tussen 10 uur en 19 uur af naar het stadscentrum voor tal 
van activiteiten!
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Dienst mobiliteit
054 31 32 82
bram.vermeulen@ninove.be INFO Dienst cultuur

054 31 32 87
cultuur@ninove.be  

Dienst toerisme,
054 31 32 85
toerisme@ninove.be 

INFO

INFO
Dit voorjaar eindigde de intensieve restauratie van de Ninoofse Abdijkerk. De kerk 
herbergt één van de monumentaalste barokkerkinterieurs van het land. Naar 
aanleiding van Open Monumentendag staan er een reeks activiteiten gepland.

DONDERDAG 11 SEPTEMBER: LEZING RUTGER STEENMEIJER 
Architect Rutger Steenmeijer was de voorbije kwarteeuw de hoofdverantwoordelijke 
van de restauratiecampagne van de Ninoofse Abdijkerk. Hij kent de kerk met 
haar gebreken en kwaliteiten van binnen en buiten. Donderdag 11 september 
verzorgt hij om 20 uur een gratis lezing in het oud stadhuis: “Balans van 25 jaar 
restauratieactiviteit en vooruitzichten voor de verdere toekomst”.  

ZONDAG 14 SEPTEMBER: TENTOONSTELLINGEN ARCHIEF & 
RESTAURATIE 
Twee tentoonstellingen geven kleur aan de Open Monumentendag. Een eerste 
tentoonstelling toont stukken uit het decanaal archief van O.-L.-Vrouw Hemelvaart. 
Aansluitend kan je de pas verschenen “Inventaris van de kerkarchieven van Ninove” 
aankopen. De inventaris omvat de 14 parochiearchieven van groot Ninove. Om 15 
uur geeft Geert Van Bockstaele toelichting bij de inventaris en de tentoonstelling.   
In een tweede tentoonstelling vergelijkt Dirk Van de Perre de architectuur van de 
Abdijkerk met  architectuurtekeningen van zes andere barokkerken in Vlaanderen. 
Om 14 uur en 16 uur geeft hij ook toelichting bij de tentoonstelling  met rondleiding 
over de bouwgeschiedenis van de Abdijkerk. 

Een organisatie van het stadsbestuur, de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Hemelvaart, 
de erfgoedraad en de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst.

NIEUWE STADSWANDELING
Een nieuwe brochure met stadswandeling brengt je 
langs alle monumenten en bezienswaardigheden in de 
binnenstad van Ninove. In deze uitgave worden liefst 41 
interessante plekken besproken, van de gerestaureerde 
Abdijkerk tot brouwerij Slaghmuylder, van Dokter 
Hemerijckx tot “Dingsken”, het carnavalmonument aan de 
Koepoort. Via het uitvouwbaar stadsplan van het centrum 
vind je alles overzichtelijk terug. Je kan de brochure ook 
gewoon als naslagwerk gebruiken om het oude en nieuwe 
Ninove te ontdekken.

FIETSTOCHT TINEL, NINOVE - 
CONGOBERG
Van het oud stadhuis van Ninove gaat het naar 
Denderwindeke en het stiltegebied Dender-Mark waar 
je langs het beschermde landschap van de Congoberg 
fietst en de beelden “Larf” en “Ontvoering van Europa” 
van Tinel op je weg vindt. In dit decor woont en werkt de 
kunstenaar. De 39 km lange tocht staat nl. in het teken van 
het landschap van kunstenaar Koenraad Tinel, die in 2014 
zijn 80ste verjaardag viert. De kunstzinnige bijhorende 
brochure, inclusief fietskaart en info over en werk van 
Koenraad Tinel en toeristische bezienswaardigheden, is 
te koop bij de dienst toerisme voor 2 euro.

WANDELNETWERK PAJOTTENLAND
Het wandelnetwerk “Pajottenland” (waarvan onze Ninoofse 
deelgemeenten Neigem, Lieferinge, Denderwindeke 
en Pollare deel uitmaken) werkt even eenvoudig als de 
fietsknooppunten. Stevige houten palen met nummers 
laten je toe je eigen unieke wandeling uit te stippelen langs 
de mooiste wandelwegen. De wandelkaart geeft extra 
info over de aard van het wegdek, bezienswaardigheden, 
horeca, rustplaatsen... Het uitgebreide wandelnetwerk 
Pajottenland omvat liefst 760 km wandelwegen en is 
het grootste van het land. De wandelkaart inclusief 
infogids is te koop bij de dienst toerisme voor 9 euro.

MOLENWANDELING, 
ZONDAG 28 SEPTEMBER
Elk jaar kan je onder leiding van een stadsgids 
de fikse molenwandeling maken met vertrek 
aan de Wildermolen in Appelterre (vertrek om 14 
uur), door het molenlandschap naar Pollare tot de 
Molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke en terug. Je 
doorkruist prachtige landschappen en je ziet twee totaal 
verschillende windmolens. Deelname is gratis.

Nazomer
Nog niet genoeg van de zomer? Profiteer van de laatste warme dagen om de stad of het Pajottenland te herontdekken via 
nieuwe wandelroutes, spring op de fiets in de sporen van Koenraad Tinel of kom alles te weten over de Abdijkerk tijdens Open 
Monumentendag.
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PLACE CARAVAN
Het Oudstrijdersplein wordt omgetoverd tot 
een Place Caravan met de Savooicaravan, 
picknickdekens, cava, Cointreau Fizz, fijne 
zomerse deuntjes door de Savooi dj-crew 
en livemuziek.
Oudstrijdersplein, van 11 uur tot 17 uur.

SWINGZAPOPPIN: DE COTTON CLUB 
IN NINOVE
Swingzapoppin is de zeer geslaagde fusie van muziekgroep 
Nomad Swing en dansformatie The Dipsy Doodles. Samen 
vormen ze een onweerstaanbare combinatie van muziek 
en dans, en voeren ze het publiek mee naar de broeierige 
sfeer van het tussenoorlogse New York toen de jazz en de 
swing hoogdagen beleefden in The Cotton Club en andere 
ballrooms.
Oudstrijdersplein, 16.30 uur.

BINTI: ZES ZUSSEN, ZES STEMMEN
Binti bestaat uit zes zingende zussen. Binti begon als een 
voornamelijk vocaalakoestische band met interpretaties van 
oude reggaenummers, barbershop en blues. Tegenwoordig 
maken ze ook eigen werk: een nieuwe muzikale uitdaging 
met een nieuw  en uitgebreid instrumentarium.
Lovertheater cc De Plomblom, 15 uur. 

NINOVE SPEELSTAD!
Grote en kleine springkastelen, vele attracties, 
knutselstanden, kermistoestanden en een superleuke 
kindershow.  Gratis, enkel voor de knutsel- en 
kermisactiviteiten betaal je een kleine bijdrage.
Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dr. Hemerijckxplein tussen 13 uur en 18 uur.

FIETSTOCHT “OVER DE HEUVELTJES 
VAN…”
Fietstrajecten van 25, 45 en 75 km.
Starturen tussen 8 uur en 12 uur (75 km) en tussen 8 uur en 
14 uur (25 en 45 km).
Start en aankomst op de Centrumlaan (voetgangersplein 
t.h.v. Ninia).  

SPORT
Sportactiviteiten door volgende clubs: Punchy Team, 
Capoeira Vlaanderen, Krav Maga Ninove, Karate Kachi, Vzw 
De Kalmoes, Dansschool Kidz & Co, TC Madison, Ninoofse 
Doelschutters, atletiekclub Vita, TTC Flyer.be Ninove, 
voetbalclub KVK Ninove/Osta Meerbeke, Den Belleman 
dansclub.
Centrumlaan en Bevrijdingslaan van 13.30 uur tot 17.30 uur.

BOEKENVERKOOP BIB
Verkoop van afgevoerde materialen aan 
democratische prijzen, zowel fictie als 
non-fictie, voor jeugd en volwassenen. 
Graanmarkt van 14 uur tot 18 uur.

WANDELSMAAKZOEKTOCHT
Kan jij al wandelend de vragen oplossen en de foto’s 
herkennen? Ben je goed in sportieve maar ludieke proeven? 
Dan moet je zeker deelnemen aan de wandelsmaaktocht. Je 
proeft ook Witkap, Ninoofse vlaai… Voor de winnaar is er een 
mooie prijs!
Deelnameprijs: 5 euro per volwassene, 3 euro per kind.
Wandeling van 5 km.
Vrij vertrek tussen 14 uur en 15 uur aan de Centrumlaan, 
plein Ninia.

KASJKESWANDELING
Herontdek de “kasjkes” of kleine weggeltjes in het centrum 
op een boeiende wandeling van ongeveer 2 uur met gids.
Oud stadhuis, vertrek om 14 uur.

KRASJ
KRASJ is de hele dag open!
10 uur tot 14 uur: performatieve 
installatie “le souffleur de pause” 
door Ante Timmermans (Koepoort), 
10.30 uur: performance “neuringen 
en dender” door Bart Maris (oud 
postgebouw, Bevrijdingslaan). 11 uur: 
performance “raise your flag” door 
Jonathan Paepens (oud stadhuis).

OPENDEUR BRANDWEER
Breng een bezoek aan de brandweerkazerne, leer alles 
over brandveiligheid in huis, maak een boottochtje en 
laat je kroost het brandweerparcours voor de jongsten 
afleggen. Er zijn demonstraties autobrand en vetbranden 
en ontzetten van personen uit een voertuig. De leerlingen 
van de muziekacademie zorgen voor muziek op het Paul De 
Montplein.
Brandweerkazerne en Paul De Montplein, 12 uur tot 19 uur.

DUCKRACE
Eendjes die verkocht werden voor het goede doel worden om 
15 uur gelijktijdig te water gelaten op de Dender tot aan de 
finish stroomafwaarts, 100 meter verder. De eigenaars van 
de eerste drie eendjes die over de eindstreep komen, vallen 
in de prijzen!  Een organisatie van Ronde Tafel Ninove ten 
voordele van Make a Wish. Info www.rtduckrace.be 
Dender ter hoogte van café Den Belleman, 15 uur.

ROMMELMARKT
Garageverkoop en rommelmarkt.
Pamelstraat, Nederwijk en aanpalende straten, van 12 uur 
tot 18 uur.
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De stad richt haar eigen volkstuinencomplex op, palend 
aan de voetbalterreinen van KVK Ninove en bereikbaar via 
de Achturenstraat en Denderstraat. Een plaats waar je niet 
alleen groenten en fruit kan telen, maar ook gewoon een 
gezellige plek om te picknicken of actief te genieten van 
tuin en natuur. Eind 2015 zal het volkstuinpark klaar zijn.

WAT IS EEN VOLKSTUIN
EN IS HET IETS VOOR MIJ?
Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop (stads)
bewoners seizoensgebonden ecologische groenten en fruit 
mogen telen voor eigen gebruik.
De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen samen een 
volkstuinpark. 

Tuinieren is een actieve bezigheid waaraan je veel 
plezier kunt beleven. Het inrichten en onderhouden van 
de tuin, samenwerken met de natuur, de frisse lucht, 
de gezelligheid, dit alles kan veel voldoening geven. En 
bovenal eigen geteelde, gezonde groeten en fruit.

WAAR STREVEN WE NAAR?

Respect voor het milieu door biologisch tuinieren. 
• gebruik van compost en organische meststoffen:
• geen chemische producten
• geen recreatie, siertuin of gazon
• geen monocultuur
• flexibele afsluitingen bestaande uit natuurlijke 

materialen
• geen verhardingen: paden in gras, houtsnippers 

GEÏNTERESSEERD IN EEN VOLKSTUIN?
Vul dan onderstaande inschrijvingsstrook in en teel je 
eigen gezonde biologische groenten en fruit op je gehuurde 
grond.

Huur een volkstuintje!
ONTDEK DE TUINIER IN JEZELF

INSCHRIJVINGSSTROOK HUUR VOLKSTUIN
Persoonlijke gegevens

Naam:

Voornaam:

Adres:

Gsm:

E-mail:

Heb je een eigen tuin?        Ja        Nee

Gegevens huur tuintje

      25 m2         50 m2        75 m2

      100 m2        >100 m2

     samentuin (met verschillende gezinnen 1 tuin)

Bezorg dit strookje aan de dienst leefmilieu,

Centrumlaan 100, Ninove of leefmilieu@ninove.be

Dienst leefmilieu
054 31 32 67
leefmilieu@ninove.be
 

INFO

GEEF HET 
VOLKSTUINPARK 
EEN NAAM!
Bedenk een leuke en originele naam 
voor ons volkstuinpark en win een 
mooie prijs!
Bezorg jouw keuze vóór 1 december 
2014 aan de dienst Leefmilieu, 
Centrumlaan 100, Ninove of 
leefmilieu@ninove.be en maak kans op 
een waardebon van de stad ter waarde 
van 100 euro!

Een propere buurt
is een plezantere buurt
De voorbije zomer lanceerde INDEVUILBAK, het 
gezamenlijke initiatief tegen zwerfvuil van OVAM, Fost 
Plus en de VVSG, zijn nieuwe campagne. Dit jaar ligt 
de focus op buurten want “Een propere buurt is een 
plezantere buurt!”.

Ondanks de goede resultaten die we halen op het vlak van 
afval sorteren liggen onze straten en pleinen vaak bezaaid 
met zwerfvuil (papiertjes, sigarettenpeuken, drankblikken 
…). Dit is een grote bron van ergernis voor veel mensen. 
Een vervuilde woon- en winkelomgeving biedt een slordige 
aanblik en geeft vaak aanleiding tot bijkomend dumpen van 
afval. Daarnaast creëert dit ook een onveilig gevoel en kost 
het opruimen ervan een hoop geld.

ZELF EEN HANDJE HELPEN … DAT KAN!
De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten kan op vele 
vlakken worden gevoerd. De arbeiders van “Ninove nette 
stad” hebben opruimrondes waarbij zij op regelmatige 
basis het afval verwijderen. Binnenkort plaatst de stad ook 
sensibilisatiebordjes op de gekende zwerfvuilplaatsen. 

Je kan ook je eigen omgeving duidelijk maken dat het leuk 
is om een propere buurt te hebben. Bij de dienst

 leefmilieu kan je een gratis affiche van de campagne 
afhalen. Via de website www.indevuilbak.be kan je zelfs 
een persoonlijke raamposter aanmaken en downloaden.

Zwerfvuilmeter of –peter worden is een andere manier 
om te helpen. Deze meters en peters zijn vrijwilligers die 
in een zelfgekozen straat het zwerfvuil regelmatig gaan 
opruimen. Het stadsbestuur zorgt voor het ondersteunende 
materiaal (fluovestje, afvalzakken, afvalgrijper…) en de 
technische dienst gaat de volle afvalzakken ophalen. Wie 
interesse heeft, kan zich vrijblijvend aanmelden bij de 
dienst leefmilieu in het stadhuis.

Een opruimactie als groep of vereniging om het openbaar 
domein zwerfvuilvrij te maken, kan ook. Naast het 
opruimmateriaal dat het stadsbestuur ter beschikking 
stelt, kan je vanaf 10 helpers een toelage van 50 euro 
krijgen voor een traject van minstens 1,5 kilometer. 
Is het traject minstens 3 kilometer, dan is de toelage 100 
euro. Het aanvraagformulier voor het organiseren van een 
opruimactie kan je krijgen bij de dienst leefmilieu of op 
www.ninove.be. 
  
Zie je iemand die afval sluikstort? Noteer dan indien 
mogelijk de gegevens van de wagen en contacteer de 
politie. Op sluikstorten staan strenge boetes!

Dienst leefmilieu
054 31 32 67, leefmilieu@ninove.be
www.indevuilbak.be
 

INFO
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NINOVE HEEFT OORLOGSBLOG 

De Groote Oorlog

Ninove herdenkt dit najaar de Eerste Wereldoorlog 
met een tentoonstelling “Befehl ist Befehl”, films, 
muziekconcerten, kooroptredens en een literaire 
avond “Groote Literatuur”. Er komt een groot 
participatieproject “Klaprozen voor vrede” en een 
fakkeltocht op de vooravond van 11 november. Rode 
draad doorheen al die activiteiten is 
de oorlogsblog “Ninove en de Groote 
Oorlog”, die op 4 augustus gelanceerd 
werd.

Sinds het najaar van 2013 is een tiental 
mensen bezig met het verzamelen van 
materiaal in verband met de Eerste 
Wereldoorlog in Ninove. De werkgroep is 
een themagroep van de erfgoedraad. Hij 
bestaat zowel uit geschoolde historici 
als enthousiaste erfgoedkundigen en 
liefhebbers van oorlogsgeschiedenis. 

Op maandag 4 augustus (Duitse inval in België) startte de 
groep een blog die dag na dag de oorlog volgt. 
De blog http://ninove14-18.weebly.com publiceert enkele 

keren in de week een bericht, foto, krantenartikel of 
document. Welke impact had de Groote Oorlog op de stad 
Ninove, de deelgemeenten en de inwoners? Aan de hand 
van archiefstukken, Duitse verordeningen en persoonlijke 
getuigenissen brengt de blog een kroniek van het leven 
onder vijandig bestuur. De helden van de blog zijn onder 

andere Maurice Lievens en Joseph 
Cieters, twee Ninovieters die van hun 
ervaringen aan en achter het front een 
dagboek bijhielden. 

De werkgroep wil van de blog 
een interactief project maken en 
doet daarom een oproep aan de 
bevolking: ”Wij vermoeden dat er 
nog heel wat materiaal bestaat dat 
nog niet is bovengespit. Bezit je in 
het familiearchief foto’s, brieven of 
andere getuigenissen over de Eerste 

Wereldoorlog? Deel het via de blog of contacteer de 
dienst cultuur via cultuur@ninove.be.”

http://ninove14-18.weebly.com 

KLAPROZEN VOOR VREDE

Dienst cultuur
054 31 32 86
cultuur@ninove.beINFO

Ninove bouwt een veld vol keramieken klaprozen. Het veld is zowel een artistiek project als 
een krachtig symbool voor het protest tegen de waanzin van de oorlog. Koop een roos en steun 
“Klaprozen voor vrede”. 

Klaprozen zijn een sterk symbool van vrede en verzet. In de Angelsaksische wereld is de 
klaproos zelfs hét symbool van de Eerste Wereldoorlog omdat ze op de slagvelden in Vlaanderen 
uitbundig bloeide. Met dank aan de dichter John McCrae (1872-1918), die met zijn gedicht “In 
Flanders’ Fields” de poppy wereldberoemd maakte. De klaproos is ook vervuld van symboliek: 
de blaadjes zijn rood als het bloed van de gevallenen, het binnenste is zwart (rouw) en de 
kruisvorm in het hart van de bloem verwijst naar het christelijk symbool van lijden en verlossing. 

Kunstenares en keramiekster Anita Huybens (1949-2008) verbond kunst aan vredesactivisme. 
Haar projecten leven verder dankzij de vzw Klaprozen voor vrede. De vzw verkoopt grote 
keramieken klaprozen ten voordele van ontmijningsprojecten in Afrika. Met de verkoop van 
kleine keramieken klaprozen wordt een circusschool in Palestina gesteund. 

De stad biedt 100 grote klaprozen aan (50 euro). Verenigingen, scholen, bedrijven, particulieren... 
kunnen een klaproos aankopen. Op die manier leveren ze hun bijdrage aan de herdenking van 
de Groote Oorlog. De verkoop loopt van 1 september tot 15 oktober 2014. De 100 klaprozen 
zullen worden samengebracht op enkele welgekozen plekken in Ninove. De keramieken 
klaprozenvelden zullen worden ingehuldigd met een fakkeltocht “Nooit meer oorlog” op 
maandag 10 november. Meer hierover lees je in een volgende Ninove Info.
  
Koop een roos: stort 50 euro op rekeningnummer BE72 0016 7786 8816. 

	 Woe 17-09-2014 - Bloedafname 
 Rode Kruis Ninove - 054 33 85 39

 Do 18-09-2014 - Benefietavond met Pol  
 Goossens
 Dierenbescherming Groot-Ninove -
 054 32 16 79

 Za 20-09-2014 - Will Tura live
 Radio Del Sol - 054 33 62 17
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TE GAST IN SEPTEMBER

SCHOUWBURG DE PLOMBLOM POLYVALENTE ZAAL DE LINDE

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

	 Za 06-09-2014 - Open-deur
 Salvandy - 0478 35 54 07

 Zo 07-09-2014 - startdag
 KWB Meerbeke - 0470 18 81 05

 Vrij 12-09-2014 - Kwis
 De Zwarte Flesch - 054 32 90 00 
 

CULTUURCENTRUM
DE PLOMBLOM
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FRANK THEUNS & WIM WINTERS
SUBTIEL 	

KLASSIEKE MUZIEK	

S lechts zelden zijn in de loop van de 
muziekgeschiedenis twee instrumenten 
zo met elkaar verwant geweest als het 

clavichord en de traverso. Beide instrumenten 
reflecteren de geest van de 18de eeuw als 
geen ander, en plaatsen delicate expressie, 
uiterste nuance en helderheid resoluut op 
de eerste plaats.  Nogal te vaak worden deze 
instrumenten vandaag enkel als voorlopers 
van bijvoorbeeld de piano of de dwarsfluit 
beschouwd. Ten onrechte, want in de 18de 
eeuw werden ze als topinstrumenten 
beschouwd, technisch op het hoogst denkbare 
niveau aanbeland en ingezet bij de meest 
intieme en tegelijk belangrijkste uitvoeringen. 
Deze unieke en in de 18de eeuw zo 
gewaardeerde combinatie is op de podia van 
vandaag nog niet al te vaak te beluisteren. 
Vandaar dit programma: een subtiele 
historische correctie misschien!
Het programma presenteert beide 
instrumenten in vol ornaat, waarbij een 
muzikale reis wordt gemaakt doorheen een 

groot deel van de 18de eeuw.  

Programma:

• J.J. Quantz (1697-1773):  
Sonate traverso en obligaat klavier (QV2: 21) 
Allegro ma non tanto - Affetuoso – Vivace

• J.S.Bach:  
Chromatische fantasie (zonder fuga) (BWV 
903)

• C.Ph.E. Bach (1714-1788):  
Sonate traverso en obligaat klavier (Wq.83/
H505)   
Allegro un poco - Largo - Allegro

• G.Ph. Telemann:  
2 Fantasias voor traverso   

• J.S. Bach:  
Sonate voor traverso en obligaat klavier 
(BWV 1030)  
Andante - Largo e dolce - Presto

Wim Winters: Clavichord
Frank Theuns: Traverso

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014  I  11.00 uur 
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  -26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Hospitaalkerk, Burchtstraat 50, 9400 Ninove
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VRIJDAG 4 OKTOBER 2013  I  20.30 uur Inleiding om 19.15 uur
Tickets: € 14,00  I  Reductie: € 13,00  I  - 26 jaar: € 7,00  I  ABO: € 11,20
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

LSP BAND NINOVE 
ON THE ROAD AGAIN - VAN VROEGER EN NU (PREMIÈRE!)	

MUZIEK - OPENINGSVOORSTELLING	

De tijd is rijp voor de terugkeer van de 
LSP BAND. De groep palmde in de 
jaren ‘80 en ‘90  Vlaanderen in met 

een slimme mix van muzikale hoogstandjes, 
humor en bekende gasten, vaak zangers-
acteurs die bereid waren uit hun gewone rol 
in die van zanger te stappen. 
We vroegen geboren Ninovieter en bezieler 
van de LSP BAND Firmin Timmermans om 
de 20ste verjaardag van CC De Plomblom 
en bib 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. 

Het lokaal talent 
Niet alleen de “helden van toen” (The 
Kontikis, The Swinging Jaguars e.a.), ook 
de tussengeneratie en de jonge garde 
krijgen de kans hun talent(en) te tonen. 
Lokale zangers en muzikanten worden door 
Firmin Timmermans uitgenodigd op basis 

van hun talent of omwille van een vroegere 
samenwerking. De songs worden altijd in 
samenspraak gekozen. Alles kan, alles mag, 
als het maar swingt. Een arbeidsintensief 
project voor de LSP BAND, maar wél een 
unieke formule die het Ninoofs talent en 
zeker de jonge garde de kans geeft in 
professionele omstandigheden op te treden. 

De interesse om met de LSP BAND mee te 
spelen bleek zeer groot. De lokale zangers en 
muzikanten die hun medewerking verlenen 
zijn om duimen en vingers bij af te likken: 
The Kontikis (Jean-Pierre Huart, Willy De 
Bisschop, Frans Becque), The Swinging 
Jaguars (Viktor Van Cutsem, Laurent Van 
Der Taelen), André Van Der Veken (The 
Rockstars), Kazzen, Jean Van der Schueren 
(Irish Coffee), Luc De Clus (Wim De Craene, 
Irish Coffee), Thijs De Clus (Zender, Tim en 
Thijs), Bruno Beeckmans (The Balls), Bram 
Van Den Berghe (Free Souffriau, Tom Dice), 
Amaryllis Temmerman, Piet Maris (Jaune 

Toujours, Mec Yek), … 

Special guests 
Uit een  “poule” van bekende Vlamingen, 
zangers-acteurs, jong en minder jong, worden 
later 2 artiesten gekozen die het concert in 
stijl zullen afwerken: Paul Michiels, Lucas 
Van den Eynde, Tine Embrechts, Guy Swinnen, 
Mich Walschaerts, Els De Schepper, Nathalie 
Meskens, John Terra, Jan De Smet, e.a … 

ZATERDAG 4 OKTOBER 2014  I  20.30 uur 
Tickets: € 16,00  I  Reductie: € 15,00  I  ABO: € 12,80
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom
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PLACE CARAVAN, BINTI & SWINGZAPOPPIN
CONCERTEN OP AUTOVRIJE ZONDAG 	

MUZIEK	

ZONDAG 21 SEPTEMBER 2014  I  vanaf 11.00 uur 
• Place Caravan: Oudstrijdersplein, van 11.00 uur tot 21.00 uur
• Binti: 15.00 uur in het Lovertheater van CC De Plomblom 
• Swingzapoppin: 16.30 uur op het Oudstrijdersplein  
Toegang gratis, geen reservaties

CCDe Plomblom en de dienst 
cultuur (i.s.m.  v.z.w. Ninoofse 
Feesten) toveren het  

Oudstrijdersplein om tot een Place 
Caravan met grasmat, picknickdekens, 
cava, Cointreau Fizz met fijne zomerse 
deuntjes door de Savooi dj-crew en twee 
livemuziekjes.

Binti: zes zussen, zes stemmen
Binti bestaat uit zes zingende zussen. Hadiel, 
Yasmin, Amina, Rana, Sherien en Fedia 
Holail Mohamed zijn samen opgegroeid met 
een passie voor muziek. Deze passie deed 
hen besluiten hun stemmen te verenigen. 
Inspiratie voor hun groepsnaam vonden ze 
in hun Egyptische roots: ‘Binti’ betekent in 
het Arabisch “mijn dochter”, “mijn meisje”. 
Binti begon als een voornamelijk vocaal-
akoestische band met interpretaties van 
oude reggaenummers, barbershop en 
blues. Tegenwoordig maken ze ook eigen 
werk: een nieuwe muzikale uitdaging met 

een nieuw en uitgebreid instrumentarium.

Swingzapoppin: de Cotton Club in Ninove
Swingzapoppin is de zeer geslaagde 
fusie van de muziekgroep Nomad Swing 
en de dansformatie The Dipsy Doodles. 
Samen vormen ze een onweerstaanbare 
combinatie van muziek en dans, en voeren 
ze het publiek mee naar de broeierige sfeer 
van het tussenoorlogse New York, toen 
de jazz en de swing hoogdagen beleefden 
in The Cotton Club en andere ballrooms. 
Nomad Swing (onder leiding van Koen De 
Cauter) brengt bekende en minder bekende 
dansnummers van Benny Goodman, Ella 
Fitzgerald, Django Reinhardt, The Mills 
Brothers, … De twee piekfijn uitgedoste 
danskoppels van The Dipsy Doodles 
brengen bij diverse nummers een flitsende 
danspartij met duidelijke roots in de 
lindy hop scène van de jaren 1930. Wees 
gewaarschuwd: stilzitten is moeilijk maar 
kijken is even leuk.
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HET VONNIS 
FILM

WOENSDAG 24 SEPTEMBER 2014  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

Als de moordenaar van zijn vrouw 
door een procedurefout moet worden 
vrijgelaten, slaan bij Luc Segers de 

stoppen door... Hij neemt het recht in eigen 
handen, en zal zich daarna meten met 
de rechtsstaat die hem in de steek heeft 
gelaten.

Het Vonnis is een pakkende rechtbank-
thriller, over recht en rechtvaardigheid, 
over moraal en ethiek.

“Het vonnis is een film die je niet alleen 
twee uur lang in de ban van zijn hoofdfiguur 
houdt maar waarover je achteraf ook nog 
een eind kan doorbomen. Verheyen mag er 
terecht trots op zijn.” (cinenews)

“Zijn verontwaardiging betreft het typisch 
Belgische fenomeen van de procedurefout: 
doordat een procureur ergens een 
handtekening heeft vergeten neer te poten, 

wordt de moordenaar van de echtgenote 
van Luc Segers (Koen De Bouw) doodleuk 
vrijgelaten. Waarna Segers – nochtans een 
‘brave, saaie burger’, zoals iemand hem 
noemt – zijn vertrouwen in de rechtsstaat 
opzegt, de Paul Kersey in zichzelf naar 
boven haalt en het recht in eigen handen 
neemt. Belangrijkste vaststelling: als 
regisseur en scenarist heeft Verheyen 
zichzelf grandioos overtroffen.” (HUMO)

Regie: Jan Verheyen
Met: Koen De Bouw, Johan Leysen, Veerle 
Baetens e.a.

België – 2013 – misdaad/drama – 104 
minuten



                                         Ninove Kort
JULI
50 jaar huwelijk
Johny Van Laethem, geboren op 15 februari 1944, met
Diane Milo, geboren op 17 augustus 1945.
Gehuwd in Ninove op 4 juli 1964. Wonend in Ninove.

Denis Janssens, geboren op 10 november 1941, met
Micheline De Caluwe, geboren op 4 december 1945.
Gehuwd in Diest op 4 juli 1964. Wonend in Ninove.

Paul Van Muylem, geboren op 9 juni 1938, met
Rozane De Pooter, geboren op 26 mei 1941.
Gehuwd in Ophasselt op 8 juli 1964. Wonend in Nederhasselt.

René Van Kerckhove, geboren op 1 februari 1943, met
Frieda Muylaert, geboren op 15 januari 1945.
Gehuwd in Ninove op 11 juli 1964. Wonend in Ninove.

Emiel Chinitor, geboren op 22 december 1939, met
Annitta Hertecant, geboren op 15 december 1943.
Gehuwd in Schaarbeek op 11 juli 1964. Wonend in Denderwindeke.

Jozef De Vroede, geboren op 3 december 1941, met
Christiane De Brabanter, geboren op 17 april 1940.
Gehuwd in Okegem op 13 juli 1964. Wonend in Okegem.

Leon Coopman, geboren op 21 mei 1942, met
Odette Van Droogenbroeck, geboren op 11 april 1943.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 15 juli 1964. Wonend in Appelterre. 

Albert Pletinckx, geboren op 14 juni 1943, met
Colette Gommers, geboren op 11 november 1942.
Gehuwd in Pollare op 16 juli 1964. Wonend in Pollare.

Gustaaf Van Wilderen, geboren op 19 oktober 1939, met
Godelieve Van der Perre, geboren op 23 oktober 1945.
Gehuwd in Liedekerke op 17 juli 1964. Wonend in Ninove.

Marc Wayenberg, geboren op 28 november 1939, met
Christelle Van Hove, geboren op 8 augustus 1944.
Gehuwd in Geraardsbergen op 18 juli 1964. Wonend in Ninove.

Fernand Myncke, geboren op 23 juni 1939, met
Miriam Peeters, geboren op 1 september 1940.
Gehuwd in Deurne op 20 juli 1964. Wonend in Ninove.

Joseph Chiau, geboren op 18 mei 1936, met
Lea De Smet, geboren op 11 november 1940.
Gehuwd in Steenhuize-Wijnhuize op 25 juli 1964. Wonend in Meerbeke.

Michel Covens, geboren op 5 maart 1936, met
Lieve Van Buynder, geboren op 1 april 1935.
Gehuwd in Sint-Niklaas op 29 juli 1964. Wonend in Ninove.

Wilfried Cardoen, geboren op 29 juni 1943, met
Monique Neirincks, geboren op 27 maart 1946.
Gehuwd in Ninove op 31 juli 1964. Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
Willy Van den Noortgaete, geboren op 22 juni 1927, met
Elisa Van Santen, geboren op 8 februari 1928.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 7 juli 1954. Wonend in Outer.

AUGUSTUS
50 jaar huwelijk
Herman De Groot, geboren op 11 december 1938, met
Lilianne D’haene, geboren op 9 juni 1944.
Gehuwd in Oosterzele op 6 augustus 1964. Wonend in Ninove. 

Donald Buyze, geboren op 24 juni 1945, met
Eliane Van Bulck, geboren op 13 juli 1946.
Gehuwd in Ninove op 8 augustus 1964. Wonend in Ninove.

Désiré Vanbrabant, geboren op 25 januari 1939, met
Rachel Debrouwer, geboren op 26 juni 1940.
Gehuwd in Roeselare op 8 augustus 1964. Wonend in Outer.

Alfons De Bodt, geboren op 11 augustus 1943, met
Denyse De Kegel, geboren op 16 juli 1943.
Gehuwd in Aspelare op 21 augustus 1964. Wonend in Aspelare.

60 jaar huwelijk
Roger Lepoivre, geboren op 16 juli 1931, met
Helena Van Grimbergen, geboren op 7 mei 1933.
Gehuwd in Chatamgore op 4 augustus 1954. Wonend in Meerbeke.

Gustaaf Sorgeloos, geboren op 3 juni 1934, met
Paula Van Steenberghe, geboren op 2 augustus 1936.
Gehuwd in Ninove op 14 augustus 1954. Wonend in Appelterre.

SEPTEMBER
50 jaar huwelijk
Frans D’hauwer, geboren op 25 november 1942, met
Arlette Vanden Hole, geboren op 18 juli 1944.
Gehuwd in Appelerre-Eichem op 4 september 1964. Wonend in 
Appelterre.

Willy Milo, geboren op 7 augustus 1943, met
Monique Branckaert, geboren op 17 november 1943.
Gehuwd in Ninove op 12 september 1964. Wonend in Ninove.

Willy Ots, geboren op 15 mei 1942, met
Fernanda Neuckermans, geboren op 15 februari 1942.
Gehuwd in Denderwindeke op 12 september 1964.
Wonend in Denderwindeke.

André Francois, geboren op 28 september 1943, met
Nicole Van Droogenbroeck, geboren op 24 september 1944.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 18 september 1964.
Wonend in Appelterre.

Albert De Cremer, geboren op 19 juli 1934, met
Rosa Van der Straeten, geboren op 21 september 1934.
Gehuwd in Denderhoutem op 25 september 1964.
Wonend in Ninove

Pierre De Grijse, geboren op 25 mei 1934, met
Assunta Antonini geboren op 8 februari 1944.
Gehuwd in La Bouverie op 26 september 1964. Wonend in Ninove.

60 jaar huwelijk
Albert De Vits, geboren op 21 november 1932, met
Marie-Louise Pletinckx, geboren op 22 april 1933.
Gehuwd in Neigem op 10 september 1954. Wonend in Meerbeke.

Paul Barbé, geboren op 19 april 1926, met
Margareta Wauters, geboren op 16 november 1925.
Gehuwd in Neigem op 24 september 1954. Wonend in Neigem.

Van jong naar (g)oud
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OPENINGSUREN TICKETVERKOOP

- Dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uu
- Zaterdag: 9.00 - 13.00 uur (van september tot eind maart)
- 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.
- 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

WOENSDAG 09 OKTOBER 2013  I  20.00 uur 
Tickets: € 6,00  I  Reductie: € 5,00
Locatie: Schouwburg CC De Plomblom

CC De Plomblom en de bib bestaan 
dit jaar 20 jaar. Dat vieren we 
met een eerste Ninoofse editie 

van SuperVlieg. SuperVlieg is theater, circus, 
muziek, dans en beeldende kunst om zelf mee 
te experimenteren of om zalig van te genieten 
voor volwassenen én kinderen samen.
Dit grootse familiefestival bezet alle locaties 
in en rond het cultuurcentrum. Voorstellingen, 
films, workshops, vertelateliers,… het staat 
allemaal op het programma.

• Academie Beeldende kunst l Knutselateljee 
doe je mee (workshop, 4+)

• Eliza Pepermans | Vensterversiersels 
(workshop, 6+)

• vzw Karton | Kaatjes Kinderkapsalon 
(gewoon doen, 4+)

• Theater FROEFROE | Bangelijke 
sprookjesmolen (gewoon doen, 2+)

• Theater Tieret | Baraque Future (podium, 
5+) 

 
 
 
 
 

• Academie Muziek, Woord en Dans | 
Klassiek4kids (workshop, 4+)

• Artforum vzw | Nachtlamp (podium, 7+)
• Kleine cinema met korte filmpjes (film, 4+)
• Annemie Vandaele | De kleine grote 

kameleon (vertelsessie, 4+) 
• Compagnie Maandacht | RED (kinderconcert, 

4+)
• Circus Krak I Kus! (circus, 5+)

Meer info en het exacte programma vind je op  
www.supervlieg.be. 

SUPERVLIEG (4+)
 (I.S.M. DE BIBLIOTHEEK) 

 

FAMILIEFESTIVAL

ZONDAG 5 OKTOBER 2014  I  van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Tickets: € 10,00  I  Reductie: € 9,00  I  -12 jaar: € 5,00  I  Gezinsbond: € 8,00 / € 4,00
Dit tarief is geldig voor alle activiteiten gedurende de hele namiddag.
In de foyer van het cultuurcentrum zal een plannetje te verkrijgen zijn 
met de activiteiten en locaties. 
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VORMING
LEREN ONTSPANNEN
Minder stress
Zonder een gezonde portie stress zou ons leven 
minder boeiend zijn. Het is niet de kunst om stress 
te mijden, wel om leren om te gaan met stress. Dit 
vereist uiteraard ‘stressbehendigheid’. Kennis van je 
eigen stresspatronen, is steeds de beste preventie 
tegen ernstige gevolgen, eigen aan langdurige 
stress. We leren lichamelijke en mentale signalen 
herkennen, die een start kunnen betekenen naar 
een nieuwe stressbehendigheid !

Data: 3 sessies : dinsdag 16, 23, 30 september 
2014 telkens van 19.30 uur tot 22.00 uur
Code: 14153NI
Prijzen: € 30,00 Euro (Standaard) - € 6,00 (Omnio 
of werkzoekenden)
Begeleiding: Hendrik Gaublomme
Plaats: Vergaderlokaal 1e verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt 12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat) 
Praktische info: ism CC De Plomblom
Info en inschrijvingen: Vormingplus, 
Kollegestraat 26A, 9500 Geraardsbergen, T. 054 
41 48 02, E-mail vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be.
Vermeld bij je inschrijving het codenummer van 
de cursus.

7
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Toer van de deelgemeenten

HERINRICHTING DEN DOLLAR
De voorziene start van fase 4 van de herinrichtingswerken aan Den Dollar (N8 Elisabethlaan) op 4 augustus werd 
noodgedwongen uitgesteld. Doordat de Raad van Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning vernietigde, 
dienden de werken stopgezet te worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde alles in het werk om spoedig een nieuwe 
vergunningsbeslissing te verkrijgen en zo de stilstand van de werkzaamheden tot een minimum te herleiden. De start van 
fase 4 wordt hierdoor tot 11 september uitgesteld.

Verkeer

INFO Dienst communicatie
054 31 32 25
informatie@ninove.be 

Deze maand gaat het stadsbestuur in de deelgemeenten 
Voorde en Meerbeke langs om haar plannen toe te lichten 
en te luisteren naar jouw mening, vragen, voorstellen. 
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. 
Volgende infoavonden:

“VOORDE SPREEKT”
Woensdag 17 september om 20 uur in de stedelijke 
basisschool Voorde, Geraardsbergsesteenweg 609

“MEERBEKE SPREEKT” 
Woensdag 24 september om 20 uur in trefcentrum De 
Linde, Gemeentehuisstraat 42

Elke inwoner van deze deelgemeenten krijgt een 
uitnodiging in de bus, met daarbij een antwoordkaart 
waarop hij kan aangeven waarover hij graag zou willen 
praten in verband met zijn deelgemeente. Je kan de 
vragen nu ook al doorgeven aan de dienst communicatie, 
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove, informatie@ninove.be. 

STEUN VAN DE STAD AAN JONGEREN
DIE KADERVORMING VOLGEN!
Heb je deze zomer een cursus gevolgd voor (hoofd)animator in het jeugdwerk of instructeur, EHBO of een andere 
jeugdwerkgerelateerde vorming? Of ben je van plan dit een van de volgende schoolvakanties te volgen? De stad Ninove 
betaalt jou dan 50% van het inschrijvingsgeld terug.
Jongeren tot 26 jaar kunnen bij de jeugddienst een aanvraag doen voor kadervormingssubsidie na het volgen van dergelijke 
vorming. 

Honden hebben nood aan ruimte waar ze eens los kunnen 
lopen. Om aan deze behoefte tegemoet te komen werd 
een hondenlosloopweide ingericht aan het park, tussen de 
sporthal en de academie van muziek, woord en dans. Op 
deze weide kunnen honden vrij loslopen en spelen, zonder 
het risico dat ze weglopen. Op alle openbare plaatsen, 
straten, pleinen en in het park zelf moeten de honden altijd 
aan de leiband om veiligheidsredenen.

Enkele belangrijke richtlijnen:
• de hondenlosloopweide is permanent 

open
• hondeneigenaars zijn 

verantwoordelijk voor hun huisdier
• opruimplicht hondenpoep
Het volledige reglement vind je aan 
de hondenlosloopweide en op 
www.ninove.be.

Jeugd

Hondenlosloopweide of hondenspeelweide in het park

IBO ’t Kadeeken 
Op zoek naar buitenschoolse opvang voor je kindjes van 2,5 
tot 12 jaar? Denk dan eens aan t Kadeeken!

OPENINGSUREN
schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 15 uur tot 19 uur 
• woensdagmiddag: van 6.45 uur tot 9 uur en van 11.15 uur 

tot 19 uur 
• zaterdag: van 9 uur tot 15 uur
• vakantie- en schoolvrije dagen: van 6.45 uur tot 19 uur 

TARIEVEN
Voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddag en zaterdag:
0,90 euro per begonnen half uur

Vakanties en schoolvrije dagen:
• minder dan 3 uren: 3,5 euro
• tussen 3 en 6 uren: 5 euro per kind
• vanaf 6 uren: 10 euro per kind
Het tien- en vieruurtje zijn in de prijs inbegrepen.

Wanneer er gelijktijdig meerdere kinderen uit hetzelfde gezin 
worden opgevangen, wordt er 25 % korting op het totale 

bedrag verleend.  Er is ook een sociaal tarief voor gezinnen 
met een beperkt inkomen (meer info over inkomensgrenzen 
via ’t Kadeeken zelf).

HOE INSCHRIJVEN?
Bezorg je inschrijvingsformulier ingevuld aan ’t Kadeeken, 
samen met:
• 2 vignetten van het ziekenfonds
• het huishoudelijk reglement en het retributiereglement: 

voor akkoord ondertekend
• een bewijsstuk van de samenstelling van je gezin (aan te 

vragen bij de dienst bevolking)
Het inschrijvingsformulier kan je downloaden op 
www.ninove.be (leven en welzijn/IBO ’t kadeeken) of opvragen 
in ’t Kadeeken zelf.

Je kindje wordt pas opgevangen
wanneer het dossier volledig is!

INFO • Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, 09 241 74 74, wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be 
• Stad Ninove, dienst openbare werken, 054 31 32 83, openbare.werken@ninove.be 
• www.wegenenverkeer.be/ninove 

GARAGEVERKOOP EN ROMMELMARKT
Wat? Garageverkoop in alle straten van Nederhasselt en 
Aspelare. Rommelmarkt in de Vanderschuerenstraat 
Nederhasselt.
Wie? Gezinsbond Nederhasselt
Wanneer? Zondag 14 september van 9 uur tot 16 uur.
Info en inschrijvingen: 0494 27 71 41, 0497 43 80 16

OPENDEUR NINOOFSE WINDMOLENS 
Wat? Opendeur van de molens in Appelterre en Denderwin-
deke
Waar? Molen Ter Zeven Wegen, Heirebaan, Denderwindeke 
en Wildermolen, Wilderstraat, Appelterre
Wanneer? Zondag 14 september van 10 uur tot 12 uur en 
van 13 uur tot 18 uur (Open Monumentendag), 28 september 
(Molenwandeling) en 1 oktober (Oost-Vlaamse Molendag) 
van 14 uur tot 18 uur 
Info: 0496 35 39 55

TABAKSROUTE 
Wat? Ruiter- en mennerswandeling. 
Meer dan 200 ruiters en menners rijden de 36 km lange 
tocht door een aantal Ninoofse deelgemeenten. 
Waar? Vertrek op de weide rechtover de Wildermolen in 
Appelterre
Wanneer? Zondag 28 september van 10 uur tot 12 uur.
Info: 0495 40 88 57, www.tabaksroute.be 

LEERPUNT SERVEERT VOEDSEL VOOR 
HET BREIN…
Wat? Cursussen computer en tablet, Frans, Engels,
rijbewijs, doe meer met je vakantiefoto’s…
Waar? Leslokalen Leerpunt, Graanmarkt 42a, Ninove
Org.: Leerpunt (centrum voor basiseducatie)
Info: www.leerpuntzovl.be, 054 32 61 29

YOGA
Wat? Start cursus yoga voor beginners, gevorderden, 
50-plussers. Gratis proefles.
Wie? Yoga Ninove
Wanneer? Maandag 15 september (beginners) van 19 uur 
tot 20 uur.
Maandag 15 september (gevorderden) van 20.15 uur tot 
21.15 uur.
Woensdag 17 september (50-plussers) van 10 uur tot 
11 uur.
Waar? Trefcentrum De Linde, Gemeentehuisstraat 42, 
Meerbeke
Info: 0485 07 81 02, 054 33 60 31

INITIATIECURSUS WIJNPROEVEN 
Wie? Commanderij Denderstreek Zuid
Waar? Buurthuis Pollare
Wanneer? Vrijdag 19 september om 20 uur
Info: 0475 51 13 81, www.denderstreekzuid.com 

BREI- EN HAAKCAFÉ
Wat? Deskundigen helpen je op weg naar een uniek brei-
of haakwerkje. Vrij breien/haken kan ook.
Wie? KVLV Gewest Ninove
Waar? Café De Koepoort, Koepoortstraat 2, Ninove
Wanneer?
Startavond: donderdag 11 september van 19 uur tot 22 
uur. Ook op 9 oktober, 6 november en 4 december
Startnamiddag: donderdag 25 september van 14 uur tot 
17 uur. Ook op 23 oktober, 20 november en 18 december.
Info: 054 33 76 32, 0497 39 56 15

KERMISSEN
14 september: Neigem en Nederhasselt
28 september: Pollare

BRADERIJEN 
BELANOBRADERIJ
Wat? Braderij in de winkelstraten van Ninove. 
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Vrijdag 5 september van 16 uur tot 19 uur. Ook op 
zaterdag 6 september van 9.30 uur tot 18 uur en op zondag 
7 september van 14 uur tot 18 uur.
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

JAARMARKT NINOVE
Wat? Jaarmarkt
Waar? Ninove centrum
Wanneer? Zaterdag 6 september van 9.30 uur tot 18 uur. 
Info: nathalie.deraedt@telenet.be

Evenementenkalender Cursussen

Ninove

IBO ’t Kadeeken,
Parklaan 13A, Ninove
054 34 23 02
ibo@ninove.be 

Jeugddienst
054 31 05 00, jeugd@ninove.be
www.jeugdninove.be
(zoekterm kadervorming)

INFO

INFO

1918
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Sport

Rattenverdelging

WEEK VAN DE SPORTCLUB:
13 TOT 21 SEPTEMBER
In het kader van de week van de sportclub, een initiatief van 
Bloso, stellen volgende Ninoofse sportclubs hun deuren open:
Aikido Raito, Takemusu Aiki Dojo Ninove, Krav Maga Ninove, 
kickboxclub Punchy team, Judoclub Ninove, Karate Hiryu, 
joggingclub Ninove, Fitclub Ninove BBB aerobics, turnen Ninove, 
Kleuter Move, Karte Kachi, Koninklijke biljartclub KBC De Ster, 
volleybalclub Mevoc Meerbeke, Badminton  Bad 86, basketbalclub 
BBC United Ninove, Ninoofse Doelschutters, vzw De Kalmoes, 
dansschool Kidz & Co, TTC Flyer.be Ninove, atletiekclub Vita, Den 
Belleman dansclub.
Bij de sportdienst kan je een folder halen met daarin een 
overzichtje van de opendeurdagen en openingsuren van deze clubs.
De sportdienst sluit de week van de sportclub af met tal van 
activiteiten i.s.m. de sportclubs tijdens de autovrije zondag op 
21 september. Het volledige programma van de autovrije zondag 
lees je vanaf p. 6

SPORT VOOR 50 – PLUSSERS
CURVE BOWLS IN DE STEDELIJKE SPORTHAL
• Elke maandag en vrijdag, telkens tussen 14 uur en 16 uur.
• Deelnameprijs: 1 euro/beurt, 10 euro/10-beurtenkaart, 

20 euro/ abonnement/trimester

SENIORENTURNEN
• Vanaf 8 september kan je elke maandag (behalve tijdens de 

schoolvakanties) terecht in de sporthal voor spierversterkende 
oefeningen, relaxatieoefeningen en partneroefeningen, telkens 
tussen 15 uur en 16 uur. 

• Deelnameprijs: 18 euro (10-beurtenkaart)

SPORTELDAG: 15 SEPTEMBER
• Tijdens deze sportdag in ’t Sportstekske kan je tussen 9 uur en 

15 uur deelnemen aan heel wat activiteiten: allerlei dansvor-

Ratten worden vaak bestreden door rattenvergif te plaatsen. 
In het verleden stelde de stad Ninove gratis rattenvergif ter 
beschikking. De chemische gifstoffen hebben echter een 
sterke impact op het leefmilieu en het onoordeelkundig 
gebruik zorgt voor grote gezondheidsrisico’s bij mensen en 
dieren. Daarom pakt de stad Ninove de rattenbestrijding 
anders aan en stopt ze met het gratis bedelen van rattenvergif 
via de technische dienst.
De beste bestrijdingsmethode is preventie. Voorkom dat de 
ratten voedsel, beschutting en water vinden en je zal weinig 
last hebben van deze dieren. Wanneer preventiemaatregelen 
niet volstaan om de populatie onder controle te houden, 
kunnen ze mechanisch of chemisch bestreden worden. Via de 
lokale tuincentra en doe-het-zelfzaken kan je zelf eenvoudig 
bestrijdingsmiddelen aankopen. Ook dan is de bestrijding 
natuurlijk pas efficiënt als het gecombineerd wordt met het 
wegnemen van de voedselbronnen en schuilmogelijkheden 

door bijvoorbeeld het afsluiten van spleten en
gaten. Wie op privéterrein echter na het uitvoeren
van preventieve maatregelen nog problemen
heeft met ratten kan éénmalig persoonlijk advies
krijgen van een bestrijder van RATO vzw. De melding 
hiervoor kan via de technische dienst van de stad.

Op het openbaar domein werkt de stad samen met 
de RATO vzw en de Vlaamse Milieumaatschappij 
om de ratten efficiënt en duurzaam te 
bestrijden langs waterlopen, straatgrachten, 
containerparken … Dit kan ook steeds gemeld 
worden aan de technische dienst.
RATO vzw maakte ook een speciale folder met meer 
uitleg en tips. Deze folder is te verkrijgen bij de dienst 
leefmilieu in het stadhuis en bij de technische dienst in het 
stadsmagazijn.

men, drums alive, gym, teamspelen, een gezondheidsrally 
(wandeling met leuke opdrachten).

• Deelnameprijs: 8 euro (sport, broodjesmaaltijd, koffie).
• Inschrijven kan in de sporthal ‘t Sportstekske, Parklaan 15, 

Ninove of via sport@ninove.be of 054 33 93 97.

KLEUTERSPORTKAMP 27-28-29 OKTOBER
Kleuterkamp voor kinderen van de 1e tot de 3de kleuterklas. 
De kleuters worden ingedeeld in kleinere groepjes en 
leren basisvaardigheden aan de hand van leuke sport- en 
spelopdrachten. Bewegingservaring opdoen is heel belangrijk 
voor deze doelgroep.
• Deelname: 30 euro (sport, verzekering, drankje tijdens de 

middagpauze)
• Inschrijvingen: online via www.ninove.be/sport en recreatie, 

vanaf 1 september 

BOEKJE “DE KRIEBELAAR”
Wie graag op de hoogte is van de sportmogelijkheden van de 
sportdienst en de sportclubs kan hiervoor terecht bij de sport-
dienst. Vraag ook naar het boekje “De Kriebelaar” met allerlei 
sportinformatie. 

ZWEMBAD DE KLEINE DENDER
Zwembad De kleine Dender sluit van maandag 1 september 
tot en met vrijdag 5 september de deuren voor het jaarlijkse 
onderhoud.
Het zwembad is opnieuw open vanaf zaterdag 6 september om 
12 uur.

WIELERWEDSTRIJDEN
• 1 september: Denderwindeke: Elite z.c. – beloften U23 – 

masters – amateurs
• 28 september: Pollare: St.-Christoffel – Elite z.c. – beloften 

U23

Het stadsbestuur organiseert selectieprocedures voor het aanwerven van 11 
brandweermannen/-vrouwen vrijwilligers voor de stedelijke vrijwillige brandweer.

Je kan alle inlichtingen opvragen bij de personeelsdienst (054 31 33 06, 054 31 32 53, 
personeelsdienst@ninove.be) of bij de brandweerdienst (054 33 35 66) of lezen op 
www.ninove.be (werken en ondernemen/werken/werken bij de stad Ninove).
Het sollicitatieformulier kan je downloaden op www.ninove.be of opvragen bij de 
personeelsdienst. Uiterste inschrijvingsdatum: 5 september 2014. 

Geldig solliciteren kan alleen door het sollicitatieformulier (verplicht): 
• aangetekend te versturen aan het stadsbestuur Ninove, personeelsdienst, 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 
• te overhandigen tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst 
• te mailen met ontvangstmelding aan personeelsdienst@ninove.be. 
Voeg een kopie van je diploma(s) of andere bekwaamheidsbewijzen bij.

Woensdag 3 september 2014 is er om 20 uur een infosessie over brandweerman/-vrouw
(vrijwilliger) in de brandweerkazerne van Ninove, Désiré De Bodtkaai 3, 9400 Ninove.

Brandweermannen/-vrouwen gezocht

Opstart procedure tot ontruiming graven 
van de oud-strijders op de begraafplaats van Ninove

INFO

INFO

Dienst burgerzaken, 054 31 32 59
bevolking@ninove.be
Voor specifieke vragen kan je terecht bij Anne-Mie 
Havermans, 03 665 02 19, info@annemiehavermans.org. 

Sportdienst
054 33 93 97, sport@ninove.be
Zwembad De Kleine Dender 
054 33 40 64 , dekleinedender@ninove.be 

Het college van burgemeester en schepenen besliste 
op 15 juli 2014 de procedure tot ontruiming 

van de graven van de oud-strijders op de 
begraafplaats van Ninove op te starten. In 
oktober 2014 zal daarom aan ieder graf van 
de oud-strijders een bericht ter ontruiming 
gehangen worden.

Dit heeft niet voor gevolg dat er zo maar, 
onnadenkend, zal worden ontruimd. Deze 

opstart van procedure kadert in een historisch 
funerair onderzoek dat op dit ogenblik loopt op de 

Ninoofse begraafplaats. 

BEZWAAR INDIENEN
Als familielid tot in de derde graad kan je bezwaar indienen 
tegen de ontruiming van het graf. Met dit bezwaar kan je de 
ontruiming stopzetten op voorwaarde dat het graf, indien 
verwaarloosd, ook hersteld wordt door de nabestaanden. 
Over graven waartegen bezwaar wordt ingediend maar die in 
verwaarloosde toestand blijven liggen, zal de stad achteraf 
beslissen, net zoals over de graven waartegen geen bezwaar 
werd ingediend. Het bezwaar moet aangetekend verstuurd 
worden aan de burgemeester tegen ten laatste 31 oktober 
2015. Ieder bezwaar dat niet volgens deze procedure wordt 
ingediend, wordt als onbestaande beschouwd.
Onderhoudsverzuim valt onder het begrip verwaarlozing en 
wordt omschreven als het graf dat doorlopend onzindelijk, 
door plantengroei overwoekerd, vervallen, ingestort, 
gescheurd of bouwvallig is.

HISTORISCH-FUNERAIR ONDERZOEK
Anne-Mie Havermans heeft als freelance kunsthistorica 
diverse inventarissen opgemaakt in opdracht van gemeenten 
in heel Vlaanderen, zowel op stedelijke als op landelijke 
begraafplaatsen en kerkhoven. Die inventaris werd hierbij 
gedigitaliseerd en aangevuld met persoonsgegevens van de 
overledenen. Het college van burgemeester en schepenen 
heeft haar aangesteld voor een gelijkaardige opdracht voor 
de Ninoofse begraafplaats aan de Denderhoutembaan. 
Bij de verzameling van de gegevens wordt zij bijgestaan 
door leden van de stedelijke erfgoedraad. Dit onderzoek zal 
ook de basis vormen voor de opmaak van een beheersplan 
en een toekomstvisie op de Ninoofse begraafplaats. Het 
draagt bovendien bij tot beleidskeuzes die wetenschappelijk 
onderbouwd zijn.

VERDER VERLOOP
De resultaten van het onderzoek zullen aan het college van 
burgemeester en schepenen worden voorgelegd. Op basis 
hiervan zal worden beslist of er al dan niet (gedeeltelijk) 
ontruimd wordt, of er wijzigingen in de aanleg worden 
doorgevoerd, of de namen van de oudstrijders op een andere 
manier zullen worden vereeuwigd…
Op deze manier wil de stad de grote aantallen verwaarloosde 
graven aanpakken en volop inzetten op een mooie 
begraafplaats die op een respectvolle manier hulde brengt 
aan onze overledenen. 

INFO Technische dienst
054 31 77 10
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Inschrijvingen van 
1 september tot 30 september: 

Tijdens de openingsuren van het 
secretariaat in de betreffende 
vestigingsplaats 
(zie http://academieninove.be)

Tarieven: 
jongeren € 62 / € 40*                
volwassenen € 202 / € 116* 
(* informeer naar de voorwaarden) 

Hou je van muziek ?

Voer je steeds het hoogste woord ?

Of is dans echt jouw ding ?

Aarzel niet langer, maar schrijf in 
voor de richting van je keuze, of zelfs 
voor meer dan één richting, als je 
wérkelijk veelzijdig bent!  Er zijn 
lessen voor jongeren én volwasse-
nen.  Op maandag 1 september begin-
nen de lessen al: wees er dus vlug bij! 

Bericht voor 
podium-artiesten in de dop

MUZIEK

WOORDKUNST

LAGERE GRAAD
Afzonderlijke opleiding voor jongeren en 

volwassenen

jongeren > 4 leerjaren (vanaf 8 jaar of  
3de leerjaar basisschool)
>  1e jaar: Algemene muzikale vorming 
 (notenleer) en Samenzang, 2,5u/week
>  2e tot 4e jaar: Algemene muzikale vorming 

en Samenzang, 2,5u/week, Instrument of 
Zang, 1u/week

volwassenen > 3 leerjaren (vanaf 15 jaar)
>  1e tot 3e jaar: Algemene muzikale vorming 
 (notenleer) en Samenzang, 2,5 u/week op 1 dag

Instrument of Zang, 1u/week

MIDDELBARE GRAAD > 3 leerjaren

>  1e tot 3e jaar: Algemene muziekcultuur, 
 1u/week, Instrument of Zang, 
 1u/week, keuze uit Samenspel, Ensemble, 

koor of Begeleidingspraktijk, 1u/week

Een greep uit het aanbod van instrumenten: 
-

foon, hobo, trompet, hoorn, trombone, eupho-
nium, tuba, bugel, cornet, accordeon, piano, 
orgel, beiaard,  keyboard, slagwerk, gitaar, 
elektrische gitaar, basgitaar, viool, altviool, 
cello, contrabas.

Een aantal van deze instrumenten is te huur
in de academie. 

HOGERE GRAAD > 3 leerjaren

> 1e tot 3e jaar: Instrument of Zang, 1u/week
 keuze uit Instrumentaal of Vocaal ensem-

ble, koor of Begeleidingspraktijk, 1u/week

Mogelijke opties, toe te voegen aan les-
senpakket: Ensemble Jazz / Lichte Muziek, 
Muziektheorie, Luisterpraktijk, Muziekge-
schiedenis

MUZIEKINITIATIE: in Ninove vanaf 5 jaar,
in Liedekerke en Roosdaal vanaf 6 jaar.

INSTRUMENTINITIATIE: alleen in Ninove, vanaf 6 
jaar viool, blokfluit, piano, klarinet vanaf september.
Organisatie van het oudercomité.

MIDDELBARE GRAAD
Afzonderlijke opleiding voor jongeren en 

volwassenen

jongeren > 3 leerjaren

> 1e en 2e jaar: Voordracht, 1u/week
 Drama, 1u/week
> 3e jaar: Voordracht, 1u/week
 Toneel, 1u/week

volwassenen > 3 leerjaren (vanaf 15 jaar)
> 1e tot 3e jaar: Verbale vorming, 1u/week
 keuze uit Voordracht, Toneel of Welspre-

kendheid, 1u/week

HOGERE GRAAD 
> 1e tot 3e jaar: Voordracht, Toneel of 
 Welsprekendheid, 1u/week of 
 Literaire creatie, 2u/week
 Repertoirestudie Woordkunst, 
 1u/week

jongeren > 4 leerjaren (vanaf 8 jaar of  
3de leerjaar basisschool)

> 1e tot 4e jaar: Algemene verbale vorming 
(dictie), 1u/week

Check zeker ook 
•  http://academieninove.be
•  de facebookpagina van de academie 

 

(www.facebook.com/AMWDninove)

LAGERE GRAAD

DANS

 

LAGERE GRAAD
Afzonderlijke opleiding voor 

jongeren en volwassenen

jongeren > 6 leerjaren (vanaf 6 jaar of  
1ste leerjaar basisschool)

> 1e en 2e jaar: Dansinitiatie, 1u/week
> 3e tot 6e jaar: Algemene artistieke  

bewegingsleer, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week

volwassenen > 2 leerjaren (vanaf 15 jaar)

> 1e en 2e jaar: Algemene artistieke 
 bewegingsleer, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week

MIDDELBARE GRAAD
> 1e tot 3e jaar: 
 k lassieke of hedendaagse dans, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week

HOGERE GRAAD > 3 leerjaren

> 1e tot 3e jaar: k lassieke dans, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week
> 1e tot 3e jaar: Hedendaagse dans, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week

>
 

Info:
 

• Ninove, Parklaan 13  -  054 33 47 25

  
• Denderwindeke, Edingsesteenweg 344  -  054 50 33 20 

  
• Meerbeke, Gemeentehuisstraat 30  -  054 33 88 15

  
• Denderhoutem, Molenstraat 17  -  054 32 32 17

  
• Haaltert, St-Goriksplein 17  -  053 85 86 65
• Liedekerke, Muilenstraat 33  -  053 67 43 95
• Roosdaal, Kristus Koninglaan zn  -  054 89 49 09

>
 

e-mail: 
 

• academie.mwd@ninove.be  
> 

 
website:

 
• http://academieninove.be
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INFO Dienst onderwijs
054 31 33 05
onderwijs@ninove.be 

Het stadsbestuur en het Verbond van Ninoofse Oudstrijders, Weerstanders en Politieke Gevangenen, Krijgsgevangenen, 
Werkweigeraars en Weggevoerden, Strijdersbond 1940-1945, Het Onafhankelijkheidsfront, Belgisch Partizanenleger en 
Patriottische Milities nodigen je uit voor de huldeplechtigheid aan de gesneuvelde stadsgenoten op woensdag 3 september.

• 14.20 uur: samenkomst op de stedelijke begraafplaats, ingang Denderhoutembaan
• 14.30 uur: hulde aan de gesneuvelden

De capaciteit van de stedelijke 
basisscholen wordt vanaf 
1 september 2014 beperkt tot 
volgende maximumaantallen:

STEDELIJKE BASISSCHOOL
PARKLAAN-SERINGEN
Parklaan 11, Ninove
• school: 364 leerlingen
• niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
• niveau lager onderwijs: 156 leerlingen
• administratieve vestigingsplaats Parklaan, Parklaan 

11, 9400 Ninove: 104 kleuters
• vestigingsplaats Seringen, Seringenstraat 22, 

9400 Ninove: 260 leerlingen (104 kleuters - 
156 leerlingen lager onderwijs).

STEDELIJKE BASISSCHOOL 
DENDERWINDEKE
Edingsesteenweg 344, Denderwindeke
• school: 676 leerlingen
• niveau kleuteronderwijs: 208 kleuters
• niveau lager onderwijs: 468 leerlingen lager onderwijs 

STEDELIJKE BASISSCHOOL 
NEDERHASSELT-VOORDE 
Geraardsbergsesteenweg 184, Nederhasselt
• school: 390 leerlingen
• niveau kleuteronderwijs: 156 kleuters
• niveau lager onderwijs: 234 leerlingen
• administratieve vestigingsplaats 

Geraardsbergsesteenweg 184, 9400 Nederhasselt: 
260 leerlingen: 104 kleuters – 156 leerlingen lager 
onderwijs

• vestigingsplaats Geraardsbergsesteenweg 609, 
9400 Voorde: 130 leerlingen (52 kleuters – 
78 leerlingen lager onderwijs).

STEDELIJKE BASISSCHOOL 
APPELTERRE
Appelterre-Dorp 48, Appelterre
• school: 338 leerlingen
• niveau kleuteronderwijs: 130 kleuters
• niveau lager onderwijs: 208 leerlingen
• administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 

9400 Appellterre: 130 leerlingen lager onderwijs
• vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 

Appelterre: 208 leerlingen (130 kleuters – 
78 leerlingen lager onderwijs).

Herdenking van de bevrijding van Ninove 

De academie voor beeldende kunsten Ninove biedt 
opleidingen voor kinderen (6 tot 11 jaar), jongeren (van 12 
tot 17 jaar) en volwassenen (+ 18 jaar).
Adres: Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
 
CURSUSAANBOD
Lagere graad (van 6 tot 11 jaar)
Dinsdag:  16.00  - 17.40 uur
Woensdag:      13.30  -  15.10 uur
Woensdag:      15.20  -  17.00 uur
Zaterdag:         09.00  -  10.40 uur
Zaterdag:         10.50  -  12.30 uur
 
Middelbare graad (van 12 tot 17 jaar)
Vrijdag:            17.30  -  21.00 uur (3 - 6 jaar)
Zaterdag:         13.30  -  17.00 uur (4 - 6 jaar)
 

Hogere graad (volwassenen vanaf 18 jaar)
- Kant en textiel:  maandag en woensdag: 18.30 - 22.00 uur
- Tekenkunst:       dinsdag 13.30 - 17.00 uur
 en 18.30 - 22.00 uur                       
 zaterdag:09.00 - 12.30 uur
- Beeldhouwkunst: maandag- en vrijdag: 18.30 - 22.00 uur
 zaterdag: 13.30 - 17.00 uur (om de 14 dagen)
- Schilderkunst:     dinsdag: 13.30 - 17.00 uur
 maandag en donderdag: 18.30 - 22.00 uur
 
HOE INSCHRIJVEN?
• Online via www.liedekerke.be (rubriek Onderwijs – 

Gemeentelijke Academie Beeldende Kunst )
• In het atelier van de academie, Parklaan 1, Ninove 

- op woensdag:  13.30 – 16.30 uur 
- op zaterdag:  09.00 – 14.00 uur

Academie voor beeldende kunsten 

INFO
053 64 55 97
gabk@liedekerke.be
www.liedekerke.be/Onderwijs,
Academie Beeldende Kunst

2322



                                         Ninove Kort

Wachtdiensten

         APOTHEKERS
- Dinsdag 2 september (9 uur) tot zaterdag 6 september (9 uur)
 De Bolle – Outerstraat 148
 9406 Outer – 054 33 60 71

- Zaterdag 6 september (9 uur) tot dinsdag 9 september (9 uur)
 Geeroms – Denderhoutembaan 244
 9400 Ninove – 054 33 00 37

- Dinsdag 9 september (9 uur) tot zaterdag 13 september (9 uur)
 Holvoet – Edingsesteenweg 398 
 9400 Denderwindeke – 054 33 28 18

- Zaterdag 13 september (9 uur) tot dinsdag 16 september (9 uur)
 Van Hoorebeke – Geraardsbergsesteenweg 285
 9404 Aspelare – 054 33 49 59

- Dinsdag 16 september (9 uur) tot zaterdag 20 september (9 uur)
 Michiels – Brusselsesteenweg 600
 9402 Meerbeke – 054 51 86 79

- Zaterdag 20 september (9 uur) tot dinsdag 23 september (9 uur)
 Van Rumst – Geraardsbergsestraat 12
 9400 Ninove – 054 33 27 14

- Dinsdag 23 september (9 uur) tot zaterdag 27 september (9 uur)
 Staels J. - Hemelrijk 9
 9402 Meerbeke – 054 33 34 66

- Zaterdag 27 september (9 uur) tot dinsdag 30 september (9 uur)
 Moeremans – Kouterbaan 63
 9400 Okegem – 054 33 98 49

- Dinsdag 30 september ( 9 uur) tot zaterdag 4 oktober (9 uur)
 Raemdonck – Beverstraat 6
 9400 Ninove – 054 32 75 89

           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  

BE-ALERT: ALARMERING BIJ EEN NOODSITUATIE
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van de 
bevolking cruciaal.
BE-ALERT is een nieuwe alarmeringstool die de bevolking 
die rechtstreeks betrokken is bij een noodsituatie, sneller en 
duidelijker wil verwittigen en zo goed mogelijk wil informeren.
Hoe word je verwittigd?
Wanneer de overheid het nodig acht, kan zij beslissen om 
je, naargelang de noodsituatie, een alarmeringsboodschap 
te sturen. Om die verwittiging te ontvangen, moet je je op 
voorhand inschrijven.

Je kan kiezen om gealarmeerd te worden via:
• ingesproken boodschap op je vaste of 
   mobiele telefoon
• sms op je mobiele telefoon
• e-mail of fax
• boodschappen via sociale netwerken
Hoe inschrijven?
Om je in te schrijven, ga je naar www.be-alert.be. Je vult je 
gegevens in en kiest hoe je verwittigd wil worden.
Je gegevens zullen enkel aangewend worden voor verwittiging 
bij noodsituaties.

Goed om weten

Dans Kidz & Co
AFDELING NINOVE – Sporthal Ninove
3e kleuterklas: zaterdag van 11.30 tot 12.30 uur (telefonisch plaats reserveren)
1e 2e leerjaar: maandag van 17.30 tot 18.30 uur
3e 4e leerjaar: maandag van 18.30 tot 19.30 uur
1e 2e 3e leerjaar: zaterdag van 12.30 tot 13.30 uur: NIEUW!
4e 5e 6e leerjaar: zaterdag van 13.30 tot 14.30 uur: NIEUW!
5e 6e leerjaar: vrijdag van 17 tot 18 uur
Niveau I: 1e 2e middelbaar: vrijdag van 18 tot 19 uur
Niveau II: 3e middelbaar en ouder: vrijdag van 19 tot 20 uur
Niveau III: 4e middelbaar en ouder (na selectie): zaterdag van 10.30 tot 11.30 uur
Volwassenen: 10-lessenreeks: donderdag van 21 tot 22 uur: NIEUW!
Inschrijvingsdag: vrijdag 12 september
• voor leden van 2013 - 2014: van 17 tot 19 uur
• voor NIEUWE leden: van 20 tot 21 uur

AFDELING DENDERHOUTEM/HAALTERT - 
Sporthal Denderhoutem
Alle leeftijdsgroepen t.e.m. niveau II kunnen ook dansen in Denderhoutem of Haaltert 
maar dan op donderdag en/of zaterdag.
Inschrijvingsdag: zaterdag 13 september
• voor leden van 2013 – 2014: van 10 tot 11.30 uur
• voor NIEUWE leden: van 12 tot 13 uur

 Info: Liesbeth De Brabanter (0479 97 14 43 of kidz.co@pandora.be)

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 6 september verkoopt de stad Ninove een aantal gevonden fietsen, een kasregister, safe, 
auto’s en brandhout. De openbare verkoop van de fietsen, het kasregister en de safe vindt plaats op de parking van het 
politiecommissariaat, Onderwijslaan 75, Ninove om 9.30 uur. Vooraf bezichtigen van het materiaal is mogelijk van 8.30 uur 
tot 9.30 uur. 
De verkoop van de auto’s en de houtkappingen start om 11 uur in de technische dienst, P. De Montplein 10, Ninove. Hier kan 
je ook dit materiaal vooraf bezichtigen van 10.30 uur tot 11 uur. Gekochte goederen moeten onmiddellijk worden betaald en 
meegenomen.

Openbare verkoop tijdens de jaarmarkt

Gezondheid

WORD BLOEDGEVER: OOK JOUW BLOED 
REDT LEVENS

• dinsdag 9 september: Appelterre, zaal Pax, Dorp 13
•  woensdag 10 september: Denderwindeke, stedelijke 

basisschool, Edingsesteenweg 344
•  woensdag 17 september: Ninove, cc De Plomblom , 

Graanmarkt 12
•  vrijdag 19 september: Meerbeke, De Linde, 

Gemeentehuisstraat 42
•  woensdag 24 september: Outer, Buurthuis De Pallieter, 

Smid Lambrechtstraat 100

Telkens van 18 uur tot 20.30 uur

In Okegem zijn er geen bloedafnames meer. 

GRATIS EHBO CURSUSSEN BIJ HET RODE 
KRUIS NINOVE

• Eerste hulp (basiscursus) 
Je leert kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen 
stelpen, omgaan met verstikking, breuken, verstuikingen en 
ontwrichting, vergiftiging, hartaanval en beroerte. Je leert 
reanimeren en een AED toestel gebruiken. 
6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur in het leslokaal van 
Het Rode Kruis, Paul De Montplein 10 - 1ste verdieping, 
Ninove (gebouw technische dienst, plein naast brandweer). 
Data: 12, 16, 19, 23, 26, 30 september. 
3 oktober: examen (praktische proef ) 
Wie slaagt mag instappen in het tweede deel: cursus helper.

•  Helper (vervolgcursus) 
Start medio oktober, eveneens 6 lesavonden en examen 
(praktische proef). 
Data worden aan de geslaagden van de basiscursus tijdig 
meegedeeld. 
De cursussen zijn gratis. Maximaal 16 personen per cursus.

INFO INFO
Rode Kruis Ninove
054 33 85 39
www.bloedgevendoetleven.be
voorzitter@ninove.rodekruis.be 

Inschrijvingen
0476 48 60 12
pascalroobaert@hotmail.com

VOOR KINDEREN VAN 10 TOT 12 JAAR

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg organiseert 
sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen tussen 10 en 
12 jaar. Hier leren kinderen op een speelse manier om te 
gaan met andere kinderen en assertief te zijn.
Het groepsprogramma (10 sessies) is bedoeld voor 
kinderen van het 5de en 6de leerjaar die 
• moeite hebben om contact te maken 
• soms over zich heen laten lopen 
• zich sociaal angstig of onzeker voelen 
• zich soms enorm boos, gefrustreerd of verdrietig voelen 

en niet weten hoe ze dit kunnen uiten 
• zich door hun moeilijkheden niet goed kunnen 

concentreren op school 
• pestervaringen hebben 

Er is een infoavond voor de ouders en er wordt een 
intakegesprek gepland. In dit gesprek met de ouders en 
het kind, wordt gepeild naar motivatie en nagegaan of het 
aanbod aansluit bij de hulpvraag. 
Voor informatie of om een gesprek te plannen, neem 
contact op met het secretariaat: 078 15 55 70, cgg.aalst@
zov.be. 

PRAKTISCH
• Infoavond: maandag 8 september om 18.30 uur
• Trainingen: 1, 15, 22 oktober, 5, 12, 26 november, 10, 17 

december, 7, 14 januari 2015 telkens van 13.30 uur tot 
15.30 uur

• Ouderavonden: 20 oktober, 1 december, 12 januari 2015 
telkens om 18.30 uur. 

• Plaats: Jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1, Ninove
• Kostprijs: 150 euro, OMNIO of WIGW statuut: 55 euro

Sociale vaardigheidstraining  
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Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

FASHIONDAYS
-10% 

VAN 1 TOT 7 
SEPTEMBER

zondagen 7 en 21 september
open van 13 uur tot 17 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

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 pension.  

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
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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

0479 84 02 83
Meerbeke T 054 32 18 75
Brussel T 02 527 24 37

 
NAAR 5 KM

INFODAG DINSDAG 16 SEPTEMBER

JOGGEN NAAR 10 EN 15 KM

VITA organiseert op de atletiekpiste in Ninove een start2run-sessie vanaf 
dinsdag 23 september om 19 uur. Dezelfde dag starten om 18.45 uur twee 
sessies naar 10 of 15 kilometer. Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 we-
ken tijd zonder prestatiedwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begeleiding 
door ervaren jogbegeleiders is voorzien op vaste uren op dinsdag, donderdag 
en zondag. Op dinsdag 16 september om 19.15 uur vindt een informatieverga-
dering plaats in de clubkantien naast de piste. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
25 euro voor 30 trainingen. Een aantal mutualiteiten betaalt voor de start-
to-run-cursus een gedeelte van het lidgeld terug. Als de jogger achteraf wil 
aansluiten bij de VITA-jogkern dient bijkomend 20 euro betaald te worden 
voor lidmaatschap tot 31 oktober 2015. Ook hier wordt in begeleiding voor-
zien.Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be, 0472 35 60 38 (Erna 
Lauwereys, jogbegeleider), 0476 554 557 (Eddy De Vogelaer).

JEUGDATLETIEK NINOVE
Trainingen (vanaf de leeftijd van zes jaar): elke dinsdag en donderdag van 
18.30 uur tot 19.30 uur.
Indeling in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd, geboren in 2004 en 2003 
begint om 18.45 uur.
Info : www.atletiekvita.be, vita@telenet.be of 0476 554 557

TELEDIENST
Arm in arm voor gelijke kansen

Eetfestijn t.v.v. Teledienst Ninove, vereniging waar 
armen het woord nemen.

TELEFEEST
Zaterdag 27 september van 18 uur tot 21 uur

I.H.H. Harten - Onderwijslaan - Ninove

Warme schotel: 14 euro    -    Kinderschotel: 7 euro

Kalkoengebraad “fine champagne”
Kalkoengebraad met groenten
Zalm op Normandische wijze

Kaarten te bekomen bij Teledienst, Oude Kaai 13, Ninove 
054 32 24 54

info@teledienst-ninove.be - www.teledienst-ninove.be



Een mooi interieur? Geen excuus!

 GRATIS begeleiding door onze tegelcreatieven
 GRATIS gebruik tegelsnijder, zuignappen, vochtmeter ...
    4 verdiepingen tegels en natuursteen
 Mozaïekshop, carrotheek voor megaformaten ...
    Dakterras 
 Lotenkelder met superkoopjes

Brusselsesteenweg 368, 9402 Meerbeke (Ninove) | Tel 054 33 10 89
di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 

za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 | zondag en maandag gesloten
www.veronove.be

Sinds 1947




