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inFoDAg DinsDAg 15 september 2015
vita organiseert op de stedelijke atletiekpiste ninove een  

start2run-sessie vanaf dinsdag 22 september om 19 uur.  
dezelfde dag starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15  km.  
Bedoeling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder pres-
tatiedwang 5, 10 of 15 km leert lopen. Begeleiding door ervaren 
jogbegeleiders op vaste uren op dinsdag, donderdag en zondag. 

Op dinsdag 15 september om 19.15 uur vindt een  
informatievergadering plaats in de clubkantien naast de piste. 

inschrijvingsgeld: 25 euro voor 30 trainingen. een aantal mutu-
aliteiten betaalt voor de ‘start-to-run-cursus’ een gedeelte van 
het lidgeld terug. achteraf aansluiten bij de vita-jogkern kost 

bijkomend 20 euro (lidmaatschap tot 31 oktober 2016). ook hier 
wordt in begeleiding voorzien. 

Meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be,  
Erna Lauwereys (jogbegeleider) 0472 356 038,  

Eddy De Vogelaer 0476 554 557. 

JeugDAtletiek ninoVe
Trainingen: elke dinsdag en donderdag  

van 18.30-19.30 uur: vanaf de leeftijd van zes jaar.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd,  
geboren in 2005 en 2004 begint om 18.45 uur.

Info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be, 0476 554 557

nAAr 5 km
Joggen 

nAAr 10 & 15 km

	  

eetfestijn t.v.v. 
teledienst ninove, 

vereniging waar armen 
het woord nemen

teleFeest
Zaterdag 26 september 

van 18u tot 21u
I.H.H. Harten – Onderwijslaan – Ninove

Warme schotel 15 euro
Kinderschotel 7,50 euro

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

kaarten te bekomen bij teledienst
oude kaai 13 – ninove - 054 32 24 54
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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

en Facebook 
(www.facebook.com/stadninove)

ColoFon
Redactie: 

dienst communicatie • oud stadhuis
Oudstrijdersplein 6, 9400 Ninove 

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

Foto’s: 
• dienst communicatie • Danny 

De Saedeleer • Andy Dupont • Alexandra Cool • 
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Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Michel Casteur • stadhuis • 

Centrumlaan 100, 9400 Ninove 

Lay-out: 
Lee Berg bvba • 9420 Erpe-Mere 

Tel. 053 800 999 • www.lievenvandenberghe.be

Druk: 
Drukkerij ABC • 9402 Meerbeke

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

gemeenterAADsZitting
De volgende vergadering van de gemeenteraad 
vindt plaats op 10 september om 19.30 uur 
in het stadhuis, Centrumlaan 100 te Ninove 
(ingang enkel via Onderwijslaan, kant PTI)

Commissies
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
7 en 8 september om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek  
toegankelijk.
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Inspirerende vrouwen

17   Wil je Nederlands leren?

19   Verhalenproject 'Den hof af'

Ninove in
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Voor Alle inFo

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

stadhuis ninove
CentrumlAAn 100, 9400 ninoVe
054 31 32 33  •  www.ninoVe.be

openingsuren publieksDiensten

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*

> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
(enkel dienst bevolking)*

> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur.
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het wordt stilaan een 

traditie. eind september 

maken we 1 zondag-

namiddag de binnenstad 

verkeersvrij, en nemen 

fietsers, wandelaars, 

skaters… het centrum in. 

zondag 20 september is 

het opnieuw zover: 

dan kan je tussen 

13 uur en 18 uur in de 

binnenstad deelnemen 

aan heel wat activiteiten!

autovrije 
zondag
20 september

1 	Fietsgravering	politie,	binnenkoer	stadhuis	

2 	Start	en	aankomst	fietstocht	“Over	de	heuveltjes	van…”,		

binnenkoer	stadhuis	(nieuw!)	

3 	Gekke	fietsen,	Bevrijdingslaan	

4 	Stand	Blue-bike,	elektrische	fietsen,	elektrische	wagen,		

Centrumlaan

5 	Infostand	borstscreening	borstkanker,	Centrumlaan

6 	Fiesta	Europa,	Centrumlaan	

7 	Stand	Pisad,	Centrumlaan

8 	Stand	CAW,	Centrumlaan

9 	Feest	op	het	plein,	Oudstrijdersplein

10 	Start	wandelzoektocht,	Oudstrijdersplein

11 	Tentoonstelling	Luk	Van	Holen,	oud	stadhuis

12 	Gis-project,	oud	stadhuis

13 	Jan	en	Bart	Maris,	lovertheater	cc	De	Plomblom		

(ingang	via	Oudstrijdersplein)

14 	Boekenverkoop,	Graanmarkt

15 	Prikkelplein/Verenigingenmarkt,	Graanmarkt

16 	Demonstraties	sportverenigingen,	Graanmarkt	en

	 plein	aan	de	Twijnster	

17 	Behendigheidsparcours	voor	jonge	fietsertjes,	

	 plein	aan	de	Twijnster

18 	Kunsttentoonstelling	Voorkamers,	Stationsstraat,	zie	p.	10	

19 	Garageverkoop/rommelmarkt,	omgeving	Pamelstraat/Nederwijk

20 nieuw! Fabeltasite,	zie	p.	5

21 	Optredens	jazz/lichte	muziek	door	de	Muziekacademie,		

brandweerkazerne,	D.	De	Bodtkaai

22	Opendeurdag	brandweer,	D.	De	Bodtkaai

23	Duck	Race,	Denderkaai

24	Ninove	speelstad,	Dr.	Hemerijckxplein

P

P

P P
P

P

P

P

Parking station

Parking station

Fernand Tavernestraat

K
o

p
er

w
ie

kl
aa

n

Stationsstraat

Koepoortstr.

Graanmarkt

Marktstraat

Vroegere
OCMW-site

P. De Montplein

Leo Moeremansplein

Paternoster-

gangParklaan

Nijverheidslaan

Pollarestraat

Denderstraat

Leopoldlaan

Pollarebaan

Dr. Hemerijckxplein

straat

Hendrik
Vangassenstraat

Armand De Riemaeckerstraat

Onderwijslaan

O
nd

er
w

ijs
la

an

K
aa

ts
w

eg

Burchtdam

Brusselstraat

V
oo

ru
it

ga
ng

st
ra

at

V
ri

jh
ei

ds
tr

aa
t

V
re

de
la

an

A
rb

ei
ds

tr
aa

t

K
lu

is
w

eg

Edingsestw
g.

Denderkaai

Désiré De Bodtkaai
DENDER DENDER

Vaartweg

Polderbaan

M
olendenderstr. Centrumlaan

Centrumlaan

Salamanderweg

Ameiveld

 
R

od
e 

K
ru

is
st

ra
at

Plein aan De Twijnster

PamelstraatPamelstraat

Oude
Postplein

Astridlaan

Nederwijk Nederwijk

Fa
br

ie
ks

tr
aa

t

Dendermeersen

Brusselsesteenweg

M
eerbekeweg

Ka
ai

sc
ho

ol
-

st
ra

at

 
O

ud
e 

K
aa

i

Berkenhof

O
. V

an
 T

ri
m

po
ns

tr
.

Parking achter
Abdijkerk

Kerkplein

naabsrre
mredl eK

Mallaardparking 1

Mallaardparking 2

Mallaardstraat

D
reefstraat

R
ing-O

ost

R
ing-W

est

N
ieuw

e W
eg

K
oning B

oudew
ijnlaan

V
estbarm

Tw
ijndersw

eg

B
urchtstraat

Sint-Jorisstraat

Edm
ond D

e D
eynstraat

Stationsstr.

W
eg

ge
vo

er
de

ns
tr

aa
t

Biezenstr.

B
everstraat

 
 

Preulegem

Dwarsstraat

G
entsestraat

O
os

ts
tr

aa
t

M
id

de
ns

tr
aa

t

Landuytstraat Zuidstraat

Bleekstraat

Geraardsbergsestraat

Albertlaan

parking Carrefour

parking Colruyt

parking
PTI

Aalstersesteenweg

Papenwegje Spechtstraat

K
ie

vi
tl

aa
n

K
lo

os
te

rw
eg

K
lo

os
te

rw
eg

Sa
vo

oi
st

ra
at

V
uu

rk
ru

is
er

ss
tr

aa
t

El
is

ab
et

hl
aa

n

Elisabethlaan

B
ev

ri
jd

in
gs

la
an

K
aa

rd
el

oo
ds

tr
aa

t

Doornweg

V
inkenstraat

Merellaan

Abdijstraat

O
uterstraat

Abdijstraat

Dam

parking
instituut HH Harten

parking
rechtover

‘t Vierkant



prAktisCH
Uurregeling

Alle activiteiten vinden plaats tussen 13 uur en 18 uur.

Verkeersregeling

De meeste straten en pleinen in Ninove centrum zullen vanaf 
11 uur parkeervrij, en tussen 12 uur en 19 uur verkeersvrij zijn. 
Dit zijn alle straten en pleinen die binnen de rode afbakeningslijn 
vallen op het plan hieronder. 

Parkeren

Je kan je auto parkeren langs de ringwegen (Albertlaan,  
Aalstersesteenweg, Koning Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, 
Leopoldlaan, Elisabethlaan) en op volgende parkings: Carre-
four, Colruyt, Mallaardparkings, PTI en HH Harteninstituut.
Parking rechtover 't Vierkant (enkel toegankelijk via  
Mallaardstraat)

P

P

P P
P

P

P

P

Parking station

Parking station

Fernand Tavernestraat

K
o

p
er

w
ie

kl
aa

n

Stationsstraat

Koepoortstr.

Graanmarkt

Marktstraat

Vroegere
OCMW-site

P. De Montplein

Leo Moeremansplein

Paternoster-

gangParklaan

Nijverheidslaan

Pollarestraat

Denderstraat

Leopoldlaan

Pollarebaan

Dr. Hemerijckxplein

straat

Hendrik
Vangassenstraat

Armand De Riemaeckerstraat

Onderwijslaan

O
nd

er
w

ijs
la

an

K
aa

ts
w

eg

Burchtdam

Brusselstraat

V
oo

ru
it

ga
ng

st
ra

at

V
ri

jh
ei

ds
tr

aa
t

V
re

de
la

an

A
rb

ei
ds

tr
aa

t

K
lu

is
w

eg

Edingsestw
g.

Denderkaai

Désiré De Bodtkaai
DENDER DENDER

Vaartweg

Polderbaan

M
olendenderstr. Centrumlaan

Centrumlaan

Salamanderweg

Ameiveld

 
R

od
e 

K
ru

is
st

ra
at

Plein aan De Twijnster

PamelstraatPamelstraat

Oude
Postplein

Astridlaan

Nederwijk Nederwijk

Fa
br

ie
ks

tr
aa

t

Dendermeersen

Brusselsesteenweg

M
eerbekeweg

Ka
ai

sc
ho

ol
-

st
ra

at

 
O

ud
e 

K
aa

i

Berkenhof

O
. V

an
 T

ri
m

po
ns

tr
.

Parking achter
Abdijkerk

Kerkplein
naabsrre

mredl eK

Mallaardparking 1

Mallaardparking 2

Mallaardstraat

D
reefstraat

R
ing-O

ost

R
ing-W

est

N
ieuw

e W
eg

K
oning B

oudew
ijnlaan

V
estbarm

Tw
ijndersw

eg

B
urchtstraat

Sint-Jorisstraat

Edm
ond D

e D
eynstraat

Stationsstr.

W
eg

ge
vo

er
de

ns
tr

aa
t

Biezenstr.

B
everstraat

 
 

Preulegem

Dwarsstraat

G
entsestraat

O
os

ts
tr

aa
t

M
id

de
ns

tr
aa

t

Landuytstraat Zuidstraat

Bleekstraat

Geraardsbergsestraat

Albertlaan

parking Carrefour

parking Colruyt

parking
PTI

Aalstersesteenweg

Papenwegje Spechtstraat

K
ie

vi
tl

aa
n

K
lo

os
te

rw
eg

K
lo

os
te

rw
eg

Sa
vo

oi
st

ra
at

V
uu

rk
ru

is
er

ss
tr

aa
t

El
is

ab
et

hl
aa

n

Elisabethlaan

B
ev

ri
jd

in
gs

la
an

K
aa

rd
el

oo
ds

tr
aa

t

Doornweg

V
inkenstraat

Merellaan

Abdijstraat

O
uterstraat

Abdijstraat

Dam

parking
instituut HH Harten

parking
rechtover

‘t Vierkant

6

13
11

9

2
3

1

5 1514 16
16
17

24

19

18

2022

7 8

10

4

23 21

12

P

!
Nie

uw

= autovrije zone

5

20 Fabeltasite (zie ook p. 7)  

>		Infomarkt	provincie	rond	nieuwe	invulling	site.	

	 Breng	je	input	op	de	infomarkt	en	maak	kans	op	een	

gratis	ballonvaart,	met	vertrek	om	18	uur	aan	de	site.

>		Bmx-ers	tonen	hun	kunnen	op	de	tijdelijke	bmx-ramp

>		Fotografieproject	PCVO	Dender	en	Schelde

>	 Kunstenaar	Claude	Dendauw,	Antoine	Dewael	en	

Marc	Van	Der	Meeren	reflecteren	over	toekomstige	

kunstprojecten	in	Ninove,	geïnspireerd	op	de	Fabeltasite

>	 Mini-expo	met	Fabeltamateriaal	(zie	ook	p.	11)	

>	 Boogschutters	houden	opendeur

>		Gezocht:	Fabels	over	Fabelta,	zie	p.	7

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be   
054 31 32 92
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Aperitiefconcert met piet en bart maris
Alvorens autovrije zondag van start gaat, kan je in het mooie Lover-
theater genieten van Piet & Bart Maris met een uniek “aperitiefcon-
cert”. Deze Ninoofse broers zijn werkelijk muzikale duizendpoten. 
Accordeonist en zanger Piet is frontman en bezieler van de cross-over 
wereldmuziekband Jaune Toujours en de zigeunerband Mec Yek, waar-
voor hij zich verdiepte in de zigeunermuziek. Beide groepen zijn zowel 
in binnen- als buitenland geen onbekenden. Sinds enkele jaren legt Piet 
zich met succes ook toe op jeugdtheater.
Bart is trompettist en vooral actief in de Belgische jazzscene. Hij lag mee 
aan de basis van en speelde in groepen als X-Legged Sally, Think Of 
One, Flat Earth Society en de Brusselse band Jaune Toujours (samen 
met zijn broer). In 2014 ontving hij de Sabam Jazz Award in de categorie 
‘Gevestigde waarde’. 
Piet en Bart Maris geven een optreden samen met een aantal bevriende 
muzikanten, fietsend door het repertoire van hun beider projecten. 

> Lovertheater cc De Plomblom, 11 uur

Feest op het plein
14.00 – 15.00 uur: Folly BéBé 
& Intuition
Na een succesvolle minitour-
nee door Scandinavië deze 
zomer, spoelt de Ninoofse 
Togolees Folly Bébé weer aan 
in zijn thuisstad voor een 
stomend concert.   

15.45 – 16.45 uur:  
Brecht & Hannes
Brecht Goudesone en Hannes 
Coghe studeerden vele jaren 
klassiek slagwerk aan het 
Koninklijk Conservatorium in 
Brussel. Maar toen Brecht een 
accordeon kocht en Hannes 
een basgitaar bestelde, werd 
het duo 'Brecht & Hannes' ge-
boren. Gekend in de Brusselse 
straten om hun aanstekelijke 
zigeunerdeuntjes die dagen-
lang in je hoofd blijven zitten, 
zijn ze nu terug met een uit-
gebreid aanbod van ragtime, 
musette en tango, bewerkt 
voor accordeon en bas.

17.30 uur – 18.30 uur:  
An-Sofie Noppe
Muzikale duizendpoot An-
Sofie Noppe speelt klarinet, 
sopraansax, gitaar, ukelele en 
een klokkenspel. Ze schrijft 
haar eigen kleine liedjes over 
flamingo’s, mandarijnen, opa’s, 
vrije vogels, kleine zussen … 
Haar singles Peperkoeken hart 
en Vogelvrij worden nu al zeer 
gesmaakt bij Radio 2.
Met haar akoestische pop en 
kleinkunst in het Nederlands 
sluit An-Sofie Noppe met haar 
groep Feest op het plein af.
> Oudstrijdersplein,  

14 uur – 18.30 uur

prikkelplein /  
Verenigingenmarkt
Op de Graanmarkt zorgen een tiental verenigingen voor een geanimeer-
de verenigingenmarkt:
> Femma-Meerbeke: demo creatieve activiteiten
> Buurtcomité Rond de Koepoort: voorstelling via fotoreportage + 

koepoortkoekenverkoop
> Jeugdorkest Keva: optreden jeugdband
> K.V.L.V. Gewest: workshop crea
> Le Chemin De la Gloire: miniconcert
> Koninklijk Ninoofs Zangkoor: kort aanstekelijk optreden
> Mashariki East vzw: Afrikaanse zang en dans / workshop
> Vlaamse Wijngilde: stand 
> Turkuaz vzw: demo / workshop

Agentschap Integratie & Inburgering stelt zichzelf voor.
> Graanmarkt

Fiesta europa (zie p. 9)

> Centrumlaan

Fietstocht “over de heuveltjes van…”
Deze fietstocht van 25, 45 of 75 km start voor de eerste keer niet op 
het Niniaplein maar op de binnenkoer van het stadhuis (Centrumlaan). 
Aankomen doe je ook daar. Starturen tussen 8 uur en 12 uur (75 km) en 
tussen 8 uur en 14 uur (25 en 45 km). 
Deelnameprijs voor volwassenen: 3 euro per persoon, kinderen 1,5 euro.
Organisatie in samenwerking met WTC Eldoradofietsers Zandbergen. 
Op de binnenkoer van het stadhuis kan je ook gratis je fiets laten grave-
ren door de politie.

> Nieuw: binnenkoer stadhuis, Centrumlaan

Fietsbehendigheidsparcours 
Slalommen tussen kegels, rijden over fietsrampen, op smalle planken rij-
den… Kinderen kunnen het  allemaal testen! Vereist: eigen fiets en fietshelm.

> Plein aan de Twijnster

Demonstraties sportverenigingen
Op de Graanmarkt zorgen heel wat sportclubs voor initiaties, demon-
straties, sport-en spelvormen…: Sandu-Gym, Aikido club Takemusu Aiki 
Dojo, Capoeira Vlaanderen, Krav Maga Federation, Karate Kachi, Vzw 
De Kalmoes, Ninoofse Doelschutters, voetbalclub KVK Ninove/Osta 
Meerbeke, Den Belleman County & Salsa Dansers. Enkel De Ninoofse 
doelschutters (oprijlaan stadhuis) en Den Belleman Country & Salsa 
Dansers (café Den Belleman) staan niet op de Graanmarkt.
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boekenverkoop bib
De bib verkoopt haar afge-
schreven materialen aan 0,50 
euro per stuk. Er is voor elk wat 
wils: romans en informatieve 
boeken voor jong en oud staan 
te wachten op een plaatsje in je 
boekenkast!

> Graanmarkt

ninove speelstad!
Grote en kleine springkastelen, 
vele attracties en knutselstanden, 
voor kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Gratis, enkel voor sommige at-
tracties en activiteiten betaal je een 
kleine bijdrage. Met aparte zone 
voor de allerkleinsten.

> Dr. Hemerijckxplein 

wandelzoektocht
Al wandelend zoek je oplossingen 
voor de vragen, maar probeer je 
het ook goed te doen in de ludieke 
proeven.   Wie het er best vanaf 
brengt wint nog een leuke prijs 
ook! 
Starten doe je aan het oud stadhuis, 
vrij vertrek voor een wandeling van 
5 km tussen 14 uur en 15 uur.
Deelnameprijs volwassenen: 5 euro, 
kinderen van 3 jaar tot 12 jaar: 3 euro 

> oud stadhuis, Oudstrijdersplein

Duckrace
Ronde Tafel Ninove verkocht eendjes die op autovrije zondag gelijktijdig 
te water gelaten worden op de Dender. Ze finishen 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. www.rtduckrace.be. 
> Dender ter hoogte van café Den Belleman, 15 uur. 
   Om 17 uur is er een optreden van de Doorbrekers.

rommelmarkt en garageverkoop
Rommelmarkt en garageverkoop in de wijk Pamelstraat-Nederwijk, in 
samenwerking met het buurtcomité.
Standhouders moeten zich inschrijven bij joachimdm@yahoo.com of 
0499 80 89 05
> Pamelstraat/Nederwijk

opendeur brandweer
Breng een bezoek aan de brand-
weerkazerne, leer alles over 
brandveiligheid in huis, maak een 
boottochtje en laat je kroost het 
brandweerparcours voor de jong-
sten afleggen. Er zijn demonstraties 
autobrand en vetbranden en ontzet-
ten van personen uit een voertuig. 
> D. De Bodtkaai

optredens  
muziekacademie
Optredens van de combo's jazz en 
lichte muziek.

> D. De Bodtkaai

infostanden
Langs de Centrumlaan vind je nog heel wat infostanden rond mobiliteit 
en gezondheid

> Centrumlaan

Fabeltasite. gezocht: Fabels over Fabelta
Op autovrije zondag 20 september zet de stad de Fabeltasite in de kijker. 
We presenteren er onder andere een kleine tentoonstelling met Fabelta-
relicten die de stad recent in haar bezit kreeg. Maar we zoeken ook verha-
len over Fabelta. Hoe verliep het werk in de fabriek, hoe was de sfeer 
onder de werknemers, was het werk werkelijk zo ongezond als beweerd 
wordt? Heb jij in Fabelta gewerkt en wil je ons anekdotes over het leven 
in de fabriek vertellen? Of ken je verhalen van andere mensen die er ge-
werkt hebben (vaders, nonkels, buren,…)? We horen ze graag. We willen 
enkele verhalen op video verzamelen. Die gefilmde getuigenissen wensen 
we op autovrije zondag aan de Fabeltafabriek te vertonen, in de hoop dat 
ze ook andere mensen kunnen prikkelen om hun verhaal te doen.

Ben je geïnteresseerd om je ‘Fabeltafabels’ met ons te delen? Geef 
dan voor 7 september een seintje aan de dienst communicatie via 
communicatie@ninove.be of 054 31 32 25..   

nieuwe invulling voor Fabeltasite  
en omgeving
De provincie en de stad Ninove slaan de handen in elkaar voor de op-
maak van een ontwikkelingsvisie voor de voormalige Fabeltasite en haar 
ruimere omgeving. Het studiegebied wordt begrensd door de Koning 
Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Brusselstraat en de Dender.

Tijdens de studie wordt bekeken wat de mogelijkheden en de noden 
zijn voor een toekomstige ontwikkeling op de site. De vaststellingen 
resulteren in een visietekst die de basis vormt voor verder onderzoek.

De trekker voor de opmaak van deze visie is de provincie Oost-Vlaan-
deren, die hiermee een impuls wil geven aan het ruimtelijk beleid van 
de stad Ninove. Uiteraard is de stad wel een belangrijke partner die het 
proces en de inhoud mee vorm geeft. Voor de uitvoering stelden zij een 
extern team aan dat getrokken wordt door Maat-ontwerpers.

Ook de Ninovieters mogen niet ontbreken in de totstandkoming van de 
visie omdat de ontwikkelingen op de site ook een belangrijke invloed kun-
nen hebben op de stad als geheel. We informeren daarom zo veel mogelijk 
mensen over het project via verschillende kanalen, facebook, nieuwsbrief, 
affiches… Tijdens autovrije zondag kan je met vragen en opmerkingen 
rond de visievorming terecht op de infomarkt in de Fabrieksstraat. 

Volg het proces op www.ninove.be of www.facebook.com/stadninove. 
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Volg onZe 

stadsfotografen 
op instAgrAm  

> Check de eerste foto's van de stadsfoto-
grafen op de Instagramaccount van de 
stad (stadninove). De komende maanden 
en jaren zal je hier nog meer werk van de 
stadsfotografen zien verschijnen

> Post je zelf wel eens op instagram, plaats dan 
zeker #ninove bij je foto's van onze stad! Zo 
vindt iedereen die zoekt op deze hashtag 
makkelijk de foto's over Ninove terug

De vier fotografen hebben in overleg met 
het stadsbestuur enkele thema's geselecteerd 
die ze de komende jaren zullen coveren. De 
stad zal de foto's gebruiken in Ninove Info, op 

www.ninove.be en sociale media. Daarnaast 
kunnen de foto's ook opduiken in andere 
communicatiemiddelen van de stad en zal het 
werk van de stadsfotografen getoond worden 
via kleine tentoonstellingen of interventies in 
het straatbeeld.
Els Huart hoopt, als beroepsfotografe, dankzij 
het project uit haar 'comfortzone' te gaan; ze 
wil niet enkel "de voor de hand liggende ac-
tiviteiten verbeelden, maar de creativiteit aan 
boord leggen om originele onderwerpen te 
tonen". Voor Niels Hemmeryckx is een stads-
fotograaf "iemand die de positieve punten en 
vibraties van zijn stad wil laten zien, voelen en 

overbrengen". Sara Lamens ziet de rol van een 
stadsfotograaf "niet zozeer om weer te geven 
wat er aan de oppervlakte gebeurt, maar wil 
iets dieper graven". Liesbeth Renneboog kijk 
er naar uit om reportages te maken "van wat 
er leeft in Ninove en dit voor te stellen aan al 
haar inwoners".   

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87

dienst communicatie
communicatie@ninove.be 
054 31 32 92

Links boven: Els Huart
Rechts boven: Liesbeth Renneboog
Links onder: Niels Hemmeryckx
Rechts onder: Sara Lamens

sinds 1 juli zijn els huart, sara  

lamens, niels hemmeryckx en  

liesbeth renneboog stadsfotograaf, 

en proberen ze het reilen en zeilen 

van hun stad te vatten in originele 

beelden. je kan hen nu al volgen op 

de nieuwe instagramaccount van de 

stad (stadninove). later zal je hen 

her en der in het straatbeeld zien 

opduiken!
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Fiesta Europa is een meerdaagse 
markt waaraan een veertigtal 
marktkramers uit heel Europa 
deelnemen. Zij brengen meestal 
specialiteiten, souvenirs en streek-
producten uit hun land of regio. 
Het resultaat is een kleurrijke, 
kwalitatieve en gezellige markt 
die 'Europa' op een aangename 
manier onder de aandacht 
brengt. Bij de markt horen  
ook een ‘food court’  
waar je Europese  

hapjes kunt proeven en een 
podium voor animatie.

>  18 september van  
14 uur tot 20 uur, zaterdag 
19 september van 10 uur tot 
22 uur, zondag 20 september 
van 10 uur tot 18 uur

>  Niniaplein,  
Centrumlaan, Ninove

>  Gratis

fiesta europa
internAtionAle FeestmArkt  
op 18-19-20 september  

Cirque final 
Zet inDoor orgelpunt  
ACHter De DonDerDAgen  
na een zomer vol boeiend en gevarieerd straat- en 

circustheater duiken de donderdagen de theaterzaal van 

de plomblom in. met Bert & fred en duo gama halen we 

twee Belgische circustoppers naar onze stad.

op stap  
al is voor de meesten de vakantie achter de rug, 

september is vaak een mooie afsluiter van de zomer. 

het is een maand met andere geuren, ander licht en 

ook de natuur neigt al naar de herfst. 

na de succesvolle lente- en zomerwandelingen 

kan je nog twee keer met ons op stap.

praktisch
> Bert & Fred , 8 years,  

5 months, 4 weeks, 2 days: 
zaterdag 5 september om 
19 uur 

> Duo Gama, Déconcerto: 
zondag 6 september om 
16 uur 

De beide voorstellingen gaan 
door in cc De Plomblom, 
Graanmarkt, Ninove. Tickets 
kosten 10 euro (met reduc-
ties voor jongeren) en zijn 
te koop aan de balie van het 
cultuurcentrum.

wandelzoektocht 
Tijdens autovrije zondag op  
20 september. Zie p. 4.

molenwandeling
> Wanneer? Zondag 27 september
> Waar? Vertrek aan de Wilder-

molen in Appelterre om 14 uur
> Traject: 12 km
> Deelname gratis

Een fikse wandeling onder leiding 
van een gids van de Wildermolen 
in Appelterre, door Pollare naar 
de Molen ter Zeven Wegen in 
Denderwindeke en terug. Je komt 
langs de mooiste open land-
schappen in drie van onze mooie, 
groene deelgemeenten en je kan 
beide gerestaureerde windmolens 
bezoeken, deskundige uitleg van 
de molenaar inbegrepen.

De tabaksroute 
Dit jaar wordt al de negende 
verjaardag van de Tabaksroute 
gevierd. Die route, 36 km lang, 
kwam er in 2006 voor menners 
en ruiters, op Ninoofs initiatief 
in samenwerking met Toerisme 
Oost-Vlaanderen. Het traject met 
start in Appelterre gaat langs 
Voorde, Aspelare, Nederhasselt, 
Outer en via Eichem terug naar 
Appelterre. Elke laatste zondag 
van september rijden –als het 
weer meezit– soms meer dan 200 
ruiters, menners en passagiers, de 
Tabaksroute. ’s Morgens vertrek-
ken de paarden, vanaf de vroege 
namiddag komen ze weer aan. Bij 
dit evenement hoort natuurlijk 
het droogje en natje aan demo-
cratische prijzen. Zeker de moeite 

waard om eens een kijkje te gaan 
nemen op zondag 27 septem-
ber aan de Wildermolen in 
Appelterre. De molen-
wandeling kan je dan 
gewoon meepikken.   

Bert Loenders en Fréderique 
Snoeks waren al tweemaal te 

gast op De Donderdagen, onder 
meer in 2014 met de voorstelling 
Volta. Nu maakt het Limburgse 
circuskoppel een eerste volwaar-
dige binnenvoorstelling: 8 years, 5 
months, 4 weeks, 2 days. Over… 
Bert en Fred. Hij is Bert. Zij is 
Fred. Samen zijn ze Bert & Fred. 
Logisch. Bert & Fred leven samen, 
werken samen, spelen samen – al 
“8 years, 5 months, 4 weeks, 2 
days” - het liefst met versgeslepen 
keukenmessen, muizenvallen en 
vogelpikpijltjes. Veilig is anders, 
maar spannend is het wel! Bert & 
Fred brengen het spectaculairste, 
grappigste en gevaarlijkste circus 
dat momenteel op de Vlaamse 
podia te beleven is. 
Duo Gama dompelt je een dag 
later onder in een wereld waar 
muziek een spektakel is en elk 
muziekstuk verrast. Dit Brusselse 
duo is de ontbrekende schakel 

tussen Johann Sebastian Bach, 
György Ligeti en Johnny Cash. 
Van klassiek tot country via een 
vrolijke wals: niets ontsnapt aan 
dit muzikaal duet. Déconcerto is 
een virtuose, knotsgekke show. 
Zo heb je muziek nog nooit 
gezien of gehoord!   

Meer in
fo

dienst toerisme 
toerisme@ninove.be 
054 31 32 85

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be 
054 31 32 86

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 86



Chique voorkamers en 
inspirerende vrouwen 
twee ACtuele kunsttentoonstellingen in onZe stAD

in 2012 en 2014 maakte krasj van september de maand van 

de actuele kunst in ninove. de derde editie van dit tentoonstel-

lingsparcours zal in september 2016 worden georganiseerd, met 

als curator de ninoofse criticus, publicist en docent hans theys. 

maar ook in 2015 serveren we in september een behoorlijke 

en ambitieuze portie actuele kunst: zowel kunstenaarsinitiatief 

voorkamer als de vollezeelse kunstenares alexandra Cool kozen 

ninove als locatie om een eigen boeiend project op poten te zet-

ten. eentje waar de stad graag zijn schouders onder zet.

In de Stationsstraat van Ninove staan statige 
herenhuizen met een typische voorkamer, 

van oudsher ‘de mooiste kamer’ van de wo-
ning. Elf van deze kamers, door de bewoners 
naar eigen smaak gerenoveerd en met eigen 
curiosa ingericht, vormen nu de plek voor de 
tentoonstelling ‘‘STATIONSSTRT., - NINOVE: 
VOORKAMERS NR 39, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 
52, 53, 54, 57’

Vijftien kunstenaars maken hiervoor een 
nieuw werk dat zich verhoudt tot de archi-
tecturale en private sfeer van deze kamers en 
de verbinding met de straat. Het project werd 
opgestart door de buren zelf. In het verleden 
voerden enkele van hen actie om dit stukje 
stedelijk erfgoed te vrijwaren. Gedurende drie 
weekends stellen de bewoners nu hun private 
voorkamer open voor publiek én kunstenaars.

‘STATIONSSTRT., - NINOVE: VOORKAMERS 
NR 39, 41, 44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57’. toont 
werk van Sarah & Charles, Jens Brand, Koba De 
Meutter, Reinhard Doubrawa, Rein Dufait, Paul 
Gees, Frederic Geurts, Bart Maris, Emmanuelle 
Quertain, Patricia Smith, Hannelore Van Dijck, 
Kris Vleeschouwer, Stephen Verstraete en 
Wim Wauman. 
Deze tentoonstelling loopt in samenwer-
king met centrum voor hedendaagse 
kunst Netwerk Aalst en met de 
steun van de stad Ninove.
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dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87Start & infopunt:

Erik's garage, 
Vestbarm 50

Elke za & zo
van 13u — 18u
Inkom: 5 eur

Voorkamer| 
kunstenaars —
initiatief

+ 32 (0) 3 488 62 00  
info@voorkamer.be
www.voorkamer.be 

StatIonS —
Str.
 54 57
 52 53
 50 51
 48 45
 44 41

39
 — nInoVE
12 —27.09

VoorkamEr|
kunStEnaarS—
InItIatIEf

www.voorkamer.be

mouseion
Alexandra Cool maakte beelden van twaalf 
vrouwen van bekende schilders. Hiervoor liet 
ze zich telkens inspireren door een schilderij 
dat de schilder van zijn vrouw maakte. Zo 
komen bijvoorbeeld Hélène Fourment (vrouw 
van Rubens), Emily Louise Flôge (vrouw 
van Klimt), Jeanne Hébuterne (vrouw van 
Modigliani), Saskia van Uylenburgh (vrouw 
van Rembrandt) en Josephine Nivison (vrouw 
van Hopper) tot leven. Met dit werk brengt 
Alexandra Cool een hommage aan de vrouw 
in haar ondersteunende rol als muze en inspi-
ratrice. In de Hospitaalkerk van Ninove toont 
ze een installatie van 12 beelden en 12 foto’s.

Praktisch

>  van 12 tot en met 27 september, elke 
zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur

>  Hospitaalkerk, Burchtstraat Ninove     

Praktisch

>  van 12 tot en met 27 september, elke 
zaterdag en zondag van 13 uur tot 18 uur

> start & infopunt: ‘Erik's garage’, Vestbarm 
50, Ninove 

> locaties: Stationsstraat, Ninove nr. 39, 41, 
44, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54 en 57.  
Gelieve aan te bellen.

> prijs: 3 euro



eXpo DekAntFAbriek  
AlwAYs in progress 

Van 4 juni tot 5 juli kon je in de oude kant-
fabriek van de familie Moeremans op de 

Burchtdam 4 in Ninove terecht voor de expo 
‘Identiteit zonder grenzen’. De tentoonstelling 
werd inmiddels verlengd tot 27 september. 
Benieuwd naar de artistieke reflectie op onze 
identiteit, geïnterpreteerd door de kunstenaars 
Hilde Nijs, Jo Bracke, Thomas Urban, Rebecca 
Van Rampelberg en Dirk Van Opdenbosch? 
De expo is elke zondag van september open 
van 15 uur tot 18 uur (en na afspraak via  
0470 43 82 72).     

Drie septembertentoonstellingen  
in Het ouD stADHuis

Fototentoonstelling  
'scènes rond een rivier' 
Tot en met zondag 6 september loopt in 
het oud stadhuis de zomertentoonstelling 
‘Scènes rond een rivier’. De tentoonstelling 
is een initiatief van het Volwassenenonder-
wijs Dender en Schelde, campus Ninove, in 
samenwerking met de stad Ninove. ‘Scènes 
rond een rivier’ is een gezamenlijk project van 
de cursisten opleiding fotograaf. Ze gebruiken 
als leidmotief de Dender en het thema van 
stadskernvernieuwing in een veranderende 
stad. De tentoonstelling presenteert ook 
afstudeerprojecten van de opleiding fotograaf 
en de opleiding fotoshop voor fotografen. 
De fototentoonstelling wordt aangevuld met 
houtsculpturen van de opleiding vakman 
houtsnijwerk aan het PCVO. 

‘Scènes rond een rivier’ is te bezoeken tot en 
met zondag 6 september tijdens de volgende 
openingsuren:

> maandag tot en met vrijdag  
van 9 uur tot 12 uur

> donderdag en vrijag: extra nocturnes 
van 19 uur tot 22 uur

> zaterdag en zondag  
van 14 uur tot 17 uur

‘ninove … op oud papier’ 
Postzegelkring Ninove viert haar vijftigste 
verjaardag met een heel bijzondere tentoon-
stelling vol uniek foto- en beeldmateriaal. 
Verwacht je niet aan postzegels, wel aan 
honderden foto’s van Ninove-centrum uit de 
oude doos, keurig gerangschikt per straat. Bo-
vendien worden tientallen winkels en andere 
handelszaken tot leven gewekt aan de hand 
van briefhoofden, stempels, facturen en ander 
grafisch materiaal.

‘Ninove … op oud papier’ is te bezoeken op 
zaterdag 12 en zondag 13 september van 
10 uur tot 18 uur

luk Van Holen  
stelt tentoon
Kunstenaar Luk Van holen geeft zijn persoon-
lijke visie op mens en landschap in acryl- en 
olieverf op papier en doek. 
De tentoonstelling loopt in het oud stad-
huis van 19 september tot 4 oktober, van 
woensdag tot en met zondag, telkens van 
14 uur tot 18 uur.    

Eind mei werd in de raadszaal van het stadhuis 
van Ninove een nieuw kunstwerk geïnstalleerd. 

Het monumentale werk ‘Schilderijencompositie 
van klaprozen’ van Antoine De Wael bestaat uit 
19 delen en heeft een oppervlakte van ongeveer 
17 m². Bij het werk hoort ook een installatie van 
Marc Van Der Meeren. De twee Aspelaarse kun-
stenaars schenken het kunstwerk aan de stad als 
een persoonlijke bijdrage aan de herdenking van 
de Groote Oorlog van honderd jaar geleden. De 
gemeenteraad van 21 mei 2015 heeft deze schen-
king van hand tot hand aanvaard. Tot eind 2018, 
de periode waarin we de Eerste Wereldoorlog 
herdenken, blijft het werk op deze plek hangen. 
Nadien kan het eventueel een andere bestem-
ming binnen het stadspatrimonium krijgen. 
De geschilderde klaprozen vormen een uitda-
gende dialoog met de keramieken ‘Klaprozen 
voor vrede’, een participatief kunstwerk op de 
oprijlaan naar het stadhuis dat op 10 novem-
ber 2014 werd ingehuldigd.

stad aanvaardt schenking 
van Fabeltacollectie 

André De Meyer uit Denderwindeke werkte 
jarenlang als directielid in het Ninoofse tex-
tielbedrijf Fabelta. Hij verzamelde tijdens zijn 
carrière honderden objecten en documen-
ten in verband met het bedrijf en is ook de 
auteur van een boek over de geschiedenis van 
Fabelta. Hij wenste zijn verzameling aan de 
stad te schenken. De gemeenteraad van 18 
juni heeft deze schenking aanvaard. Fabelta is 
één van de belangrijkste bedrijven uit de in-
dustriële geschiedenis van onze stad geweest. 
Het bedrijf heeft gedurende vele decennia de 
skyline van de stad bepaald en heeft aan hon-
derden gezinnen een broodwinning verschaft, 
Daarom oordeelde de gemeenteraad dat het 
een goede zaak zou zijn als dit interessant 
archief in verband met het bedrijf in het bezit 
van de stad zou blijven.    

klaprozen in de raadszaal 
‘sCHilDeriJenCompositie’ is sCHenking AAn De stAD 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 87
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De Bibart Filmclub brengt maandelijks een 
boeiende film in een van de Bibart-gemeenten 
(Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede 
en Ninove) met een professionele inleiding. 
Dit jaar opent het nieuwe filmjaar 2015-2016 
op 22 september in Ninove met de film 
‘Image’ uit 2014, in een regie van Adil El Arbi 
en Bilall Fallah. Regisseur en winnaar van ‘De 
slimste mens ter wereld 2014’ Adil El Arbi 
komt zijn film inleiden.

Image gaat over de ambitieuze journaliste 
Eva die tijdens het maken van een reportage 
wordt meegesleept in de wereld van de 
sympathieke Marokkaanse rough guy Lahbib. 
Geleidelijk aan wordt Eva gefascineerd door de 
leefwereld van Lahbib en door hemzelf. Ze wil 
van haar kleine reportage over de probleem-
wijken in Brussel een ware documentaire 
maken. Dit is niet naar de smaak van iedereen.

> Waar: cc De Plomblom, Graanmarkt 12
> Wanneer: dinsdag 22 september - 19.45 uur
> Prijs: gratis
> Reserveren via beeld@bibart.be of via de 

bibliotheek
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In 2015 lanceert Bibart ‘Strip-tease in de bib...’: 
lezingen over strips door stripauteurs of 

andere experts, een wedstrijd rond strips, ... 
In de zomer kon je al deelnemen aan een 
stripwedstrijd in alle Bibart-bibliotheken. Het 
najaar vullen we met lezingen over strips. 
In september starten we met Ephameron. 
Ephameron, alias Eva Cardon, is een grafische 
kunstenares die haar eerste graphic novel 
heeft gemaakt: ‘Wij twee samen’. Op maan-
dag 21 september (wereld Alzheimer dag) 
komt Ephameron naar Ninove om een lezing 
te geven over dit kunstwerkje.

In ‘Wij twee samen’ tekent en schrijft ze een 
autobiografisch verslag van de ziekte van haar 
vader. De voorbije 10 jaar heeft primair progres-
sieve afasie (een zeldzame neurologische 
aandoening waarbij het taalvermogen geleidelijk 
aan steeds meer wordt aangetast) ook op zijn 
omgeving een grote impact gehad. Ephameron 

brengt een suggestief en gelaagd beeldverhaal 
om te lezen, herlezen en herherlezen. Met haar 
fijnzinnige illustraties probeert ze momenten, 
gevoelens en gedachten vast te leggen.

‘mijn vader is speciaal
hij heeft de taal verloren
misschien is hij gewoon verdwaald
in zijn eigen hoofd
de weg kwijt
en komt hij op een dag weer terug’

> Waar: Polyvalente zaal van de bibliotheek, 
ingang via E. De Deynstraat

> Wanneer: maandag 21 september 19.30 uur
> Prijs: 4 € - 1,5 € met kansenpas
> Reserveren: via strips@bibart.be,  

via www.bibart.be/strip-tease of via de bib.

Met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen 
en van het Vlaams fonds voor de Letteren.     

AuteursleZing in De bib: 

ephameron   

apenstaartje: 
ComputerHulp in De bib

Computervraag?

Vanaf 7 september start Apenstaartje, een 
nieuw mediawijs project. Elke maandag kan je 
van 17.30 uur tot 19 uur in de bib terecht met 
je vragen over programma’s van je Windows-
pc, Androïd-tablet of Android-smartphone. 
Vrijwilliger Geert Daem staat voor je klaar om 
je op weg te zetten of een oplossing te vinden 
voor je probleem rond tekstverwerking, dia-
presentatie, rekenblad, werken met pdf..., zowel 
voor Microsoft pakketten als voor de courante 
gratis kantoorpakketten.

Werkgerelateerd

Apenstaartje is er vooral voor mensen die 
pc-programma's willen onder de knie krijgen 
voor hun studies of om hun kansen op werk 
te vergroten. Je wil bijvoorbeeld een eindwerk 
typen en je hebt problemen met je tekst-
verwerkingsprogramma. Of weet niet hoe 
je je cv mooi kan vormgeven. Wie die hulp 
nodig heeft voor een hobby, is uiteraard ook 
welkom.

Meer in
fo

Bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Praktisch

Als je een probleem hebt op een draagbaar 
toestel, breng je best het toestel mee. Voor 
een vaste pc noteer je de versie van het 
besturingssysteem en van het programma en 
breng je eventueel een schermafdruk mee van 
het probleem.

> Waar? Bibliotheek 
> Wanneer? Elke maandag tussen  

17.30 uur en 19 uur
> Gratis

Een ander mediawijs project van de bib 
is Klikpauze (http://klikpauze.bibart.be). 
Klikpauze trakteert je elke week op een  
online tussendoortje met hapklare tips 
over nieuwe media: slimme apps, prakti-
sche sites en een portie mediawijsheid.   

ADill el Arbi leiDt ‘imAge’ in
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TE GAST
IN SEPTEMBER

• Woe 09-09-2015 / Bloedafname  
Rode Kruis Ninove / 054 33 85 39

• Vrij 11-09-2015 / Bloedafname 
Rode Kruis Ninove / 054 33 85 39

Schouwburg de plomblom

Polyvalente zaal De Linde

Volg ons op facebook
www.facebook.com/CCDePlomblom

programma SEPTEMBER
ZA 05.09 & ZO 06.09 2015 CIRCUS 

CIRQUE FINAL /* INDOORCIRVCUSFESTIUVAL

WO 16.09.2015 THEATER & WOORD

BORST VOORUIT

DO 17.09.2015 MUZIEK

JAIMI FAULKNER    Solo

ZO 20.09.2015 MUZIEK

PIET & BART MARIS    Concerten op autovrije zondag 

DI 22.09.2015 FILM

IMAGE



Cirque Final / Indoorcircusfestival I.S.M. DIENST CULTUUR

Hij is Bert. Zij is Fred. Samen zijn ze Bert & Fred. Logisch. Bert & Fred leven 
samen, werken samen, spelen samen – al “8 years, 5 months, enzovoort” - 
het liefst met versgeslepen keukenmessen, muizenvallen en vogelpikpijltjes. 
Veilig is anders, maar spannend is het wel! ‘8 years, 5 month, 4 weeks, 2 days’ 
is een spectaculaire circusvoorstelling over liefde, vriendschap en popcorn. 
Over risico's en blind vertrouwen. Over alles geven en niet omkijken. Over... 
Bert & Fred.
Bert & Fred brengen misschien wel het grappigste en zeker en vast het 
gevaarlijkste circus dat momenteel op de Vlaamse podia te beleven is.

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

ZA 05.09.2015    19.00 UUR
PRIJS PER VOORSTELLING: TICKETS: € 10,00  |  REDUCTIE: € 9,00  |  - 12 jaar: € 5,00  |  GEZINSBOND: € 8,O0 / € 4,00
SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM

Een hele zomer lang presenteerden we op donderdag straat- en circustheater op straten en pleinen van Ninove. Met Cirque 
Final breien we een extraatje aan dit succesrijke zomerfestival. We ‘spelen’ twee van de beste circusvoorstellingen die België 
momenteel te bieden heeft. Meteen een vroege aftrap van een nieuw cultureel seizoen.

CIRCUS

BERT & FRED (BEL)   8 years, 5 months, 4 weeks, 2 days (7+)

CIRCUS

DUO GAMA (BEL)   DeConcerto (4+)

ZO 06.09.2015    16.00 UUR

Theater & Woord

Borst vooruit
Onthaal met informatie over de borstkan-
kerscreening en gratis gadget vanaf 20.00 
uur, start voorstelling om 20.30 uur
Meer informatie over de borstkankers-
creening na de voorstelling.

Eva, een jonge vrouw, vertelt hoe een dra-
matische mededeling haar leven overhoop 
gooit, maar dat ze door de steun en hoop 
begrijpt dat het leven verder gaat. 

Geen dramatische, maar positieve vertel-
ling die kracht en besef creëert.

Een theaterproject van Theater Magie.

De opbrengst van deze voorstelling gaat 
integraal naar de vzw Think-Pink, de natio- 
nale borstkankercampagne die zich inzet 
voor de financiering van wetenschappelijk 
onderzoek en zorg- en nazorgprojecten bij 
borstkanker.

WO 16.09.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 8,00

I.s.m. dienst sociale zaken in het kader
van de borstkankerscreening

Muziek

JAIMI FAULKNER (AU)   Solo
Jaimi Faulkner heeft niet gekozen voor de 
gemakkelijke weg. De jongeman uit het land 
van de kangoeroes en didgeridoos beschikt 
over grote songwriterskwaliteiten en een 
warme soulstem. Chris Whitley is naar eigen 
zeggen zijn grootste invloed. In zijn thuisland 
geniet Faulkner enige populariteit. Hij won 
er in 2008 de award voor Bluesperformer of 
the Year en mocht op 23-jarige leeftijd zijn 
land vertegenwoordigen op de International 
Blues Challenge in Memphis. In 2010 werd 
zijn single “Highway Life” bekroond met 
de award voor Song of the Year tijdens de 
Australische M.B.A.S. Awards Night. Toch 
besloot hij zijn zekere bestaan om te ruilen 

voor een Europees avontuur. Hij vestigde 
zich in Berlijn om van daaruit het vasteland 
te veroveren. En dat begint aardig te lukken. 
Duitsland ging al overstag en ook bij 
Nederlandse radiozenders en clubs is Jaimi 
een graag geziene gast. Nu is België aan de 
beurt. 
In 2013 speelde Jaimi een paar kleine 
concerten in onze contreien en gaf hij een 
showcase in een uitverkocht Huis 23 (AB) in 
Brussel. Nadien volgde een Europese tour 
in het voorprogramma van Tom Odell. 
Solo, slechts gewapend met stem, 
footstompboard en gitaar, komt hij het best 
tot zijn recht.

DO 17.09.2015    20.00 UUR    SCHOUWBURG CC DE PLOMBLOM
TICKETS: € 14,00  |  REDUCTIE: € 13,00  |  ABO: € 11,20
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Muziek

PIET & BART MARIS   Concerten op autovrije zondag 

Film

IMAGE   Openingsfilm BibArt i.s.m. bib en BibArt 

De autovrije zondag valt dit jaar op 20 sep-
tember 2015. Straten en pleinen worden 
autovrij. Bewoners en bezoekers krijgen 
alle ruimte om te wandelen, fietsen, skaten 
of zelfs te dansen. Gedurende de hele dag 
worden er tal van activiteiten gepland.
Autovrije Zondag gaat altijd gepaard met 
een positieve en gemoedelijke sfeer. 

Alvorens de Autovrije Zondag van start gaat 
kan u in het mooie Lovertheater komen 
genieten van Piet & Bart Maris, een uniek 
“aperitiefconcert”. 

Deze Ninoofse broers zijn werkelijk muzika-
le duizendpoten. 
Accordeonist en zanger Piet is frontman en 
bezieler van de cross-over wereldmuziek-
band Jaune Toujours en de zigeunerband 
Mec Yek, waarvoor hij zich verdiepte in de 

zigeunermuziek. Beide groepen zijn zowel 
in binnen- als buitenland geen onbekenden. 
Sinds enkele jaren legt Piet zich met succes 
ook toe op jeugdtheater. 

Bart is trompettist en vooral actief in de 
Belgische jazzscene. Hij lag mee aan de ba-
sis van en speelde in groepen als  X-Legged 
Sally, Think Of One, Flat Earth Society en 
de Brusselse band Jaune Toujours (samen 
met zijn broer). 
In 2014 ontving hij de Sabam Jazz Award in 
de categorie ‘Gevestigde waarde’. 
 
Piet en Bart Maris geven een optreden sa-
men met een aantal bevriende muzikanten, 
fietsend door het repertoire van hun beider 
projecten. Een niet te missen concert van en 
met twee Ninoofse klasse-muzikanten!

Eva is een jonge, ambitieuze journaliste. Ze werkt voor de groot-
ste zender van het land. Wanneer ze de opdracht krijgt een re-
portage te maken over de probleemwijken van Brussel, leert ze 
een zware jongen van Marokkaanse afkomst kennen, Lahbib. Hij 
gidst haar door die wijken en geleidelijk aan wordt ze gefasci-
neerd door zijn leefwereld en door hemzelf. Eva wil van deze klei-
ne reportage een ware documentaire van het kaliber van de BBC 
maken. Dit is niet naar de smaak van iedereen. Vooral niet van 

Herman Verbeeck, de sterpresentator van het nieuwsprogramma 
waarvoor Eva werkt.

Regie: Adil El Arbi en Bilall Fallah
Met: Laura Verlinden, Nabil Mallat, Geert Van Rampelberg

België – 2014 - Drama/Thriller - 90 minuten
Toegang gratis, reserveren via de bibliotheek (tel. 054 32 40 04)

ZO 20.09.2015    11.00 UUR    LOVERTHEATER
TOEGANG: GRATIS  |  Geen reservaties

DI 22.09.2015    19.45 UUR  INLEIDING DOOR REGISSEUR ADIL EL ARBI    20.00 uur     SCHOUWBURG
TOEGANG: GRATIS  |  Reserveren via de bibliotheek (tel. 054 32 40 04)

Foto: ©
 Theophane R

aballand

WORDT VERWACHT IN OKTOBER ‘15
VR 02.10.2015 MUZIEK
BARBARA DEX & GUNTHER VERSPECHT (STASH)    
Dollymentaire: The Tennessee Waltz (openingsvoorstelling)

ZO 04.10.2015 FAMILIEFESTIVAL
SUPERVLIEG (4+)

VR 09.10.2015 AMUSEMENT
STEVEN MAHIEU    Maniak 

ZA 10.10.2015 KLASSIEKE MUZIEK
NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE    Concert pralines

DI 13.10.2015 FILM
BOYHOOD

VR 16.10.2015 MUZIEK
KRIS DE BRUYNE    In Essentie

WO 21.10.2015 AMUSEMENT
DE FRIVOLE FRAMBOOS    Delicatissimo

DI 27.10.2015 FILM
LA FAMILLE BÉLIER

DO 29.10.2015 THEATER & WOORD
‘T ARSENAAL MECHELEN, ONDERHETVEL EN PLATFORM 90   
Verborgen gezicht



vorming
2015-2016KALLIGRAFIE VOOR BEGINNERS 

Anglaise

Wil je met kalligrafie eens op een andere manier beginnen? Zou 
je je handschrift mooier willen maken? Dan is deze cursus iets 
voor jou! De Anglaise is de Franse variante op een schrift dat in 
Engeland bekend staat als Copperplate, en dat bij onze Noor-
derburen zwelschrift genoemd wordt. Typerend voor de Anglai-
se zijn de sierlijk gevormde letters met harmonische krullen en 
arabesken. Je kent ze zeker van de etiketten van Franse wijnen, 
champagnes en luxe-artikelen. Het zwelschrift als dusdanig was 
jarenlang hét voorbeeld bij het aanleren van mooie letters in het 
lager onderwijs. De letters zijn dan ook uitermate geschikt tot 
het verbeteren van je handschrift. Cursisten brengen mee: een 
snijmes en snijmat.

Data: 6 sessies : zaterdag 19, 26 september, 10, 17, 24, 31 oktober 2015 
telkens van 08u30 tot 12u30
Code: 15156NI
Prijzen: 60 Euro (Standaard) - 12 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Paul Melsen
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat) 12 
9400 Ninove
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom + 5 euro materiaalkost aan de cur-
susbegeleider te betalen op de eerste bijeenkomst.

Info en inschrijvingen
Vormingplus, Kollegestraat 26A, 9500 Geraardsbergen, T. 054 41 48 02, 
E-mail vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be

STRAAL MET KLEUR IN STIJL EN ATTITUDE! 

Restyle jezelf binnenste buiten
Er goed uitzien is het resultaat van kleren die qua stijl en kleur goed 
bij je passen, een beetje schmink, een passend kapsel, … We gaan 
in deze ‘straalcursus’ aan de slag met je persoonlijke lichaams-
bouw, huidtype en lichaamshouding. Je krijgt meer uitstraling 
door te werken met make-up, kledingkleuren en kledingstijl. 
Als kers op de taart leer je kijken naar je eigen beweging en 
lichaamshouding. Ontdek jezelf, ontdek welk type je bent en res-
tyle jezelf binnenste buiten! 

Data: 8 sessies: woensdag 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober, 18 novem-
ber, 2, 9 december 2015 telkens van 09u30 tot 12u00
Code: 15152NI
Prijzen: 85 Euro (Standaard) - 21 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Ruth Coopman
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
Praktische info: i.s.m. 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
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.



1717

9 september start de bib met haar ‘Taalpunt 
Nederlands’. Dit is een nieuwe afde-

ling binnen de bibliotheek, die focust op 
Nederlands leren voor anderstaligen. Je kan er 
als anderstalige inwoner materialen lenen om 
Nederlands te leren. Het Taalpunt Nederlands 
is er ook voor leerkrachten, zorgleerkrachten, 
docenten... In eerste instantie focust het Taal-
punt op materialen voor volwassenen, maar er 
is ook een basiscollectie voor kinderen. 

Praktisch

Het Taalpunt bevindt zich op de eerste verdie-
ping van de bibliotheek. Je vindt er:
> boeken en cd-roms om Nederlands te leren
> grammatica en spellingboeken
> (beeld)woordenboeken
> luisterboeken
> leesboeken in eenvoudige taal
> de krant in eenvoudige taal
> informatieve boeken in eenvoudige taal.

Je kan alle materialen gratis lenen. Bij vele 
materialen hoort online audiomateriaal of een 
cd-rom om te oefenen. Je kan in de bib op de 
computers oefenen, of thuis. In de bib kan je 
ook kopieën of scans maken uit de studieboe-
ken, zodat je invuloefeningen kan maken of 

het materiaal kan doorgeven aan je leerlingen.  
Een zwartwit kopie kost 0,10 euro, een kleuren-
kopie 0,50 euro. Scannen en mailen is gratis.   

De opening van het Taalpunt kadert in de 
nationale campagne ‘Week van de geletterd-
heid’. Naast het Taalpunt zijn er nog verschil-
lende partners die anderstaligen begeleiden 
bij Nederlands leren, zoals Het Huis van het 
Nederlands, Leerpunt, Inburgering Oost-Vlaan-
deren, het PCVO, Babbelonië. 

Je bent pas in Ninove en je wil je zo vlug 
mogelijk kunnen uitdrukken? Je woont al 
een tijdje in Ninove en je wil je Neder-
lands opkrikken om een job te vinden? 
Of om beter te kunnen communiceren 
op het werk of in je buurt? Je spreekt al 
Nederlands, maar je wil meer oefenkan-
sen?
Kom dan naar 

Zoek je een plaats om je Nederlands te oe-
fenen? Wil je je stadsgenoten beter leren 

kennen? Heb je zin in boeiende gesprekken en 
leuke activiteiten? 

Bij Babbelonië ontmoeten Nederlandstali-
gen en anderstaligen elkaar en praten er in 
groepjes. De gesprekken gaan over alledaagse 
dingen: kinderen en ouderen, feesten, ziekte en 
gezondheid, werk. Er worden ook activitei-

Meer in
fo

Bibliotheek
bib@ninove.be  
054 32 40 04

Voorleesmomenten  
in De bib
Vanaf oktober zijn er maandelijkse voorlees-
momenten voor kinderen én hun ouders in 
de jeugdbib.

> Zaterdag 3 oktober: fantastische verhalen. 
We laten onze fantasie de vrije loop en 
vertellen verhalen over tovenaars, trollen, 
elfjes en kabouters.

> Zaterdag 7 november: ridders en prinsessen. 
Op de tweede zaterdag van de herfstvakan-
tie duiken we in de wereld van kastelen en 
hun bewoners. 

> Zaterdag 5 december: sinterklaasverhalen. 
Beleef samen met ons de gekste sintavonturen. 

> Dinsdag 22 december: kerstverhalen. De 
kerstvakantie vraagt om een verhalenspe-
cial. Alle kinderen en ouders welkom van 
14 uur tot 16 uur voor verhalen en een 
knutselactiviteit. 

> Zaterdag 9 januari: sprookjes. We halen 
onze mooiste sprookjesboeken van onder 
het stof! 

Telkens van 10 uur tot 11 uur (op 22 decem-
ber van 14 uur tot 16 uur). Vooraf inschrijven 
is niet nodig.

kom mee bAbbelen tiJDens bAbbeloniË

wil je 
nederlands 
leren? 
kom DAn nAAr Het tAAlpunt 
neDerlAnDs in De bib 

ten georganiseerd: koken, dansen, wandelen, 
deelname aan een buurtfeest, bezoek aan een 
organisatie/museum, verkenning van de stad... 
Babbelonië is er elke woensdag (behalve 
tijdens schoolvakanties) van 9 uur tot 11 uur 
in jeugdcentrum De Kuip, Parklaan 1 (toegang 
via Dr. Hemerijckxplein). Deelnemen is gratis, 
vooraf inschrijven is niet nodig. Je komt wan-
neer het jou past.     
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Begeleiding: Paul Melsen
Plaats: CC De Plomblom
Graanmarkt (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat) 12 
9400 Ninove
Praktische info: i.s.m. CC De Plomblom + 5 euro materiaalkost aan de cur-
susbegeleider te betalen op de eerste bijeenkomst.

Info en inschrijvingen
Vormingplus, Kollegestraat 26A, 9500 Geraardsbergen, T. 054 41 48 02, 
E-mail vlad@vormingplus.be, www.vormingplus-vlad.be

STRAAL MET KLEUR IN STIJL EN ATTITUDE! 

Restyle jezelf binnenste buiten
Er goed uitzien is het resultaat van kleren die qua stijl en kleur goed 
bij je passen, een beetje schmink, een passend kapsel, … We gaan 
in deze ‘straalcursus’ aan de slag met je persoonlijke lichaams-
bouw, huidtype en lichaamshouding. Je krijgt meer uitstraling 
door te werken met make-up, kledingkleuren en kledingstijl. 
Als kers op de taart leer je kijken naar je eigen beweging en 
lichaamshouding. Ontdek jezelf, ontdek welk type je bent en res-
tyle jezelf binnenste buiten! 

Data: 8 sessies: woensdag 30 september, 7, 14, 21, 28 oktober, 18 novem-
ber, 2, 9 december 2015 telkens van 09u30 tot 12u00
Code: 15152NI
Prijzen: 85 Euro (Standaard) - 21 Euro (Omnio of werkzoekenden)
Begeleiding: Ruth Coopman
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De Plomblom, Graanmarkt 
12, 9400 Ninove (ingang vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)
Praktische info: i.s.m. 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
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GRAANMARKT 12   I   9400 NINOVE   I   054 34 10 01   I   www.ninove.be/ccdeplomblom

OPENINGSUREN TICKETVERKOOP
- Maandag tot donderdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
- Vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
- Bij voorstellingen is de balie 1 uur vooraf geopend.

OPENINGSUREN ZAALVERHUUR
- Dinsdag: 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur
 of na voorafgaande afspraak tijdens de kantooruren.
 Bel 054 34 10 01 en vraag naar Ann Timbremont.

SLUITINGSDAGEN BALIE/
TICKETVERKOOP / ZAALVERHUUR
-  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.
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Het verhalenproject ‘Den hof af’ werd 
voorgesteld op de Erfgoeddag van 26 

april 2015 in WZC Klateringen. Zes luister-
hoekjes waren ingericht in de stijl van de 
jaren 1950 met meubeltjes en accessoires van 
bewoners van het rusthuis. Je kon er luisteren 
naar zes audioverhalen uit de tijd dat er nog 
met knikkers op straat en duiven uit Quiévrain 
werd gespeeld, er op elke hoek een café was 
en je je lief op kermis Herlinckhove ging 
zoeken. 

De komende maanden vullen we de schatkist 
met herinneringen over jong zijn in Ninove 
en haar deelgemeenten vroeger en vandaag, 
verder aan. We zoeken verhalen, foto’s en 
andere ‘souvenirs’ over ontspannen, uitgaan 
en liefde, dorpskermissen en wijkfeesten, cafés 
en cinema’s, plekken om heerlijk verliefd en 
momenten om zalig dronken te worden. We 
zoeken zowel verhalen en foto’s uit de oude 

doos als uit het Facebooktijdperk. 
Thema’s die aan bod kunnen komen: waar 
ging je uit? Het jeugdhuis of de discotheek? De 
Gonzo of Den Exit? De kermis of de cinema? 
Ging je naar ’t bal met De Doorbrekers, het 
optreden van The Balls of zat je liever bij De 
Fikken? Om hoe laat mag je vertrekken en 
wanneer moet je weer thuis zijn? Hoe ga je 
uit: met de fiets of met papa’s BMW? Waar ga 
je naartoe om een lief ‘op te doen’? Wat trek 
je (zeker niet) aan? Wat zeg je om indruk te 
maken? Bemoeien je ouders zich met de keuze 
van je lief? Hoe zag je trouwkostuum eruit? 
Waar ga je naartoe om je te ontspannen? Met 
wie amuseer je je? Wanneer ging je voor het 
eerst op reis?

‘Den hof af’ zoekt  
verhalensprokkelaars
Om de verhalen te verzamelen, zoekt ‘Den hof 
af’ vrijwilligers: mensen die ons verhalentafeltje  
openklappen op kermissen, op markten, in 
jeugd- en rusthuizen en daar verhalen sprokke-
len van toevallige passanten. Maar evengoed 
mensen die hun vriend, dochter, nonkel of 
oma aan de mouw trekken en hun verhaal 
neerschrijven. 

‘Den hof af’ is een verhalenproject met en 
voor mensen van verschillende leeftijden, inte-
resses en achtergronden. Door de persoonlijke 
herinneringen over liefde, vrijen en trouwen 
brengen we Ninove op een andere manier 
in kaart en wordt de stad het decor van het 
persoonlijke leven van haar inwoners. Op de 
Erfgoeddag van 24 april 2016 presenteren we 
het resultaat. 
‘Den hof af’ is een organisatie van de stad 
Ninove in samenwerking met Vormingsplus 
Vlaamse Ardennen-Dender en met steun van 
Erfgoedcel Denderland. 

Hoe word ik  
verhalensprokkelaar?
Heb je zin om 1 of meerdere keren verhalen te 
sprokkelen aan ons verhalentafeltje? Wil je een 
verhaal over ontspannen, uitgaan en liefde uit 
je eigen omgeving of familie met ons delen? 
Heb je foto’s of andere ‘souvenirs’ over dit 
onderwerp? Geef ons een seintje via  
cultuur@ninove.be.    

den hof af! 
we Zoeken Jouw VerHAAl oVer VriJen, 
uitgAAn en trouwen 

‘den hof af’ gaat op zoek naar her-

inneringen over ontspannen, uit-

gaan en liefde. zin om een verhaal 

te sprokkelen? goesting om zelf je 

verhaal te vertellen? welkom en 

doe mee! 

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be
054 31 32 86
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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

                                         Ninove KortCapaciteit scholengemeenschap GeNI

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

Start Schooljaar 
DINSDaG 1 September
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300 / 125

 MWD Ninove

Creatief schrijven, 2u/week

Op dinsdag 1 september
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dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be
054 31 32 45 

NINOVE WIL GEMEENTE MET EEN HART WORDEN!  

Nog tot juni 2016 wil Ninove zich inzetten om zoveel mogelijk bloeddonoren op te trommelen.  
70% van de Ninovieters zal ooit in zijn leven bloed nodig hebben en toch is maar 3% bloedgever… 
Het Rode Kruis daagt ons uit om in vóór het einde van de campagne in totaal 1.500 donaties te 
realiseren, waarvan 125 nieuwe donoren! Een doel dat we graag willen bereiken!
Ben je tussen 18 en 66 jaar? Aarzel niet langer en kom bloed geven. Breng je identiteitskaart mee.
Ben je niet zeker of je bloed mag geven? Doe de donorzelftest op www.rodekruis.be.

Waar en wanneer?
Appelterre: dinsdag 1 september, zaal Pax, Dorp 13.
Denderwindeke: woensdag 2 september, gemeenteschool, Edingsesteenweg 344.
Ninove: woensdag 9 september, cc De Plomblom, Graanmarkt 12.
Meerbeke: vrijdag 11 september, De Linde, Gemeentehuisstraat 42.
Outer: woensdag 16 september, buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 100.
Telkens van 18 uur tot 20.30 uur.

Gratis EHBO cursussen (eerste hulp) bij Het Rode Kruis Ninove
Vanaf 11 september, 6 lesavonden van 19.45 uur tot 22 uur.  
Lokalen technische dienst, P. De Montplein 10, Ninove. Info: 0476 48 60 12 

wil je onthaalouder worden?  

wil je een kinderdagverblijf  

opstarten? word je zelfstandige of 

sluit je je aan bij een organisatie?  

je weet niet hoe te beginnen?

Kom dan naar de infoavond voor starters van 
kinderopvang van 0 tot 12 jaar op dinsdag  
29 september om 19.30 uur in IBO  
’t Kadeeken, Parklaan 13 A, Ninove.

Deskundigen nemen het woord en geven 
meer uitleg over de verschillende facetten van 
de job: Griet Suys (Leren@Vaart, een erkende 
pedagogische ondersteuningsorganisatie) 
heeft het over zelfstandige gezins- of 
groepsopvangvoorzieningen en 
over het coachen van deze 

voorzieningen. Mady Van Herreweghe (ver-
antwoordelijke selectie en vorming bij Lande-
lijke Kinderopvang) weet alles over aansluiten 
bij een organisator kinderopvang.

Interesse?
Schrijf je gratis in via sociale.zaken@ninove.be 
of bel 054 31 32 45. Vermeld je naam en het 
aantal aanwezige personen.

NIEUWE LOCATIE  
VOOR HET CAW

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 
(CAW) vind je voortaan in de Oude Kaai 44, 
Ninove. Het CAW is er voor mensen met vragen 
of problemen rond welzijn of die op zoek zijn 
naar de meest geschikte hulp. Je kan er terecht 
met elke vraag over relatie- of persoonlijk pro-
blemen, financiële of materiële problemen, …

> Meer info? CAW, 078 150 300

Meer in
fo

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

inFoAVonD  
Voor stArters  
kinDeropVAng  
(0-12 JAAr)

Sinds augustus komt de mobiele Lijnwinkel 
om de 2 weken langs op de wekelijkse markt, 
telkens de 1e en 3e dinsdag van de maand van 
8 uur tot 12.45 uur in de Kaardeloodstraat. 
De Mobiele Lijnwinkel biedt dezelfde service 
als een vaste Lijnwinkel: je kan er biljetten, 
Lijnkaarten en abon-
nementen kopen. 
Er is ook een breed 
aanbod aan infor-
matie beschikbaar: 
van lijnfolders over 
tariefinformatie tot 
reisadvies op maat.

Aan alle stedelijke scholen (Voorde, Appel-
terre 13A, Appelterre 48, Denderwindeke, 
Nederhasselt, Groeneweg, Parklaan en de Aca-
demie Muziek Woord en Dans (zowel aan de 
Parklaan als de vestiging in Meerbeke) werden 
camera's geplaatst. De camera’s moeten hel-
pen om de inbraken, vandalisme en diefstallen 
tegen te gaan en de algemene veiligheid op de 
scholen te verhogen. 

MOBIELE LIJNWINKEL  
OP NINOOFSE MARKT

CAMERA’S AAN  
SCHOLEN MOETEN  
VEILIGHEID VERHOGEN   

Meer in
fo

dienst onderwijs
onderwijs@ninove.be   
054 31 33 05GROTE RECUPEL- 

INzAMELACTIE  
OUDE ELEKTRO 

Geef je oude elektro een nieuw plaatsje
in ons Recupel-huis.
Herbruikbare toestellen ook welkom!

>  Waar? Parking aan de Oude Kaai, 
>  Wanneer? Dinsdag 8 september  

van 7.30 uur tot 13 uur
> Opgelet: enkel op deze dag en locatie  

is de inzameling gratis!
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SPREEKUUR RIJKSDIENST 
VOOR PENSIOENEN  
IN HET STADHUIS  
AFGESCHAFT

Vanaf 1 september organiseert de Rijksdienst 
voor Pensioenen geen spreekuur meer in het 
stadhuis. Voor alle informatie over je pensioen 
kan je voortaan terecht:

> bij de Rijksdienst voor Pensioenen, kantoor 
Gent, Kon. Fabiolalaan 116, 9000 Gent, 
gent@rvp.fgov.be

> via de gratis Pensioenlijn 1765

> via mypension.be

> op www.rvp.fgov.be

OPENBARE VERKOOP 
TIJDENS DE JAARMARKT 

Tijdens de jaarmarkt op zaterdag 5 september 
verkoopt de stad een aantal gevonden fietsen, 
voertuigen, stads- en brandweermaterialen.

De openbare verkoop vindt plaats op twee locaties:
>  fietsen, Mercedes 200, MBK Booster, stads-

materialen,…: parking van het politiecom-
missariaat, Onderwijslaan 75, Ninove om 
9.30 uur. Vooraf bezichtigen van het materi-
aal is mogelijk van 8.30 uur tot 9.30 uur. 

>  aanhangwagens met pompen aangedreven 
door een VW-motor, personenauto Ford, 
bestelwagen Ford, tractor, brandweerma-
teriaal, brandhout, piano,…: technische 
dienst, P. De Montplein 10, Ninove. Vooraf 
bezichtigen van 10 uur tot 11 uur, verkoop 
start om 11 uur. 

Gekochte goederen moeten onmiddellijk 
worden betaald en meegenomen.

BELANOBRADERIJ EN 40ste JAARMARKT  
IN HET STADSCENTRUM 

Op zaterdag 5 september vindt voor de 40ste 
keer de jaarmarkt plaats. Op deze jubileumvie-
ring is er van 9 uur tot 18 uur de traditionele 
vee- en paardenprijskampen/keuring en een 
tentoonstelling van oude en nieuwe tractoren 
op de toegangsweg naar het stadhuis op 
de Centrumlaan. Een 60-tal marktkramers 
stellen een standje op, er zijn drankstandjes 
en muziekoptredens en een autoshow op de 
Centrumlaan en een bedrijfswagenshow 
op de Graanmarkt. In het oud stadhuis is er de 
tentoonstelling 'Unforget' van Wim Adriaens-
sens, een verhaal over het lijden van de soldaat 
in WOI. Voor de kindjes is er kinderanimatie, 
grime (in Ninia), kampenbouw (door de 
scouts) en zijn er springkastelen en oude 
volksspelen.

Voor nog meer zomerkoopjes en de nieuwe 
wintercollectie kan je ook naar de Belanobra-
derij in de Lavendel- en Geraardsbergsestraat, 
Burchtstraat, Marktstraat, Graanmarkt, Cen-

trumlaan, Beverstraat en het Oudstrijdersplein 
op vrijdag 4 september vanaf 16 uur, zaterdag 
5 september vanaf 9.30 uur en zondag 6 sep-
tember vanaf 14 uur.

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
054 31 32 05

Eind juni werd de nieuwe petanquebaan 
achter de serviceflats Denderzicht aan de 
Burchtstraat ingespeeld. De petanquebaan 
ligt in ontmoetingstuintje 'De Droomgaard' 
en maakt deel uit van het sociaalartistiek 
project van de stad (i.s.m. kunstenaar Koen 
De Decker, die het kunstwerk op de zijgevel 
van de OCMW-serviceflats realiseerde). De 
bedoeling van het ontmoetingstuintje met 
petanquebaan is om mensen dichter bij elkaar 
te brengen. Roep dus je vrienden bij elkaar en 
werp een balletje! 

HERAANLEG DEEL 
WANDELPADEN OP 
BEGRAAFPLAATS NINOVE 

De technische dienst verwijderde de oude 
wandelpaden tussen de grafzerken op de 
begraafplaats van Ninove (kant Groeneweg, 
ingang rechts). 

De oude betondals die niet altijd even gelijk 
liggen en een slordige indruk geven, werden 
verwijderd. Er werd gras ingezaaid waar het 
wandelpad is en tussen de grafzerken werd 
worteldoek gelegd met bovenop lavasteen-
tjes. Zo kan het onkruid beter onder controle 
gehouden worden en het ziet er ook mooier 
uit. De paden mogen een zestal weken niet 
worden betreden. 

Meer in
fo

technische dienst
054 31 77 10

NIEUWE PETANQUEBAAN AAN 
SERVICEFLATS DENDERzICHT
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wegen en verkeer
mallaardparking vernieuwd 
De Mallaardparking, de gratis stadsparking 
aan de rand van het centrum, werd recent 
opgefrist. De slechte zichtbaarheid en de staat 
van de ondergrond vormden voor veel men-
sen een rem om de parking te gebruiken. De 
ondergrond werd heraangelegd met gebroken 
asfalt en recent werd energiezuinige ledverlich-
ting geïnstalleerd, zodat beide problemen nu 
opgelost zijn. 

Heraanleg Doornweg  
in ninove
Het wegdek en het voetpad in de Doornweg 
in Ninove worden vernieuwd tussen de 
Fernand Tavernestraat en Merellaan/Vinken-
straat. De werken zullen vermoedelijk half 
oktober voltooid zijn.
In het gedeelte Doornweg tussen het 
kruispunt Merellaan/Doornweg en kruispunt 
Doornweg/Fernand Tavernestraat zal tijdens 
de ganse duur van de werken geen verkeer 
mogelijk zijn.
Het verkeer moet omrijden via de Aalsterse-
steenweg over de Ring-West en de Fernand 
Tavernestraat.

rioleringswerken in het 
industriepark ter hoogte 
van refresco
Begin augustus startte de laatste fase van de 
rioleringswerken in het industriepark, ter hoogte 
van Refresco. Het verkeer moet tijdens de wer-
ken het industriepark inrijden via de Nieuwe 

Weg en de brug. Uitgaand verkeer van het indus-
triepark blijft mogelijk via Nederwijk-Oost.
De vermoedelijke einddatum der werken is 
half september, afhankelijk van de weersom-
standigheden.

tweerichtingsverkeer voor 
fietsers in binnenstad 

Fietsers kunnen vanaf nu in het stadscentrum 
overal in beide richtingen rijden, behalve in 
volgende straten
> Geraardsbergsestraat tot Oudstrijdersplein
> Antoon De Vlaeminckstraat (straatje tussen 

het Kerkplein en de parking aan de kerk)

werken ring Aalst (r41) 
starten op 17 augustus
Om het verkeer op de ring van Aalst (R41), 
omgeving Boudewijnlaan en Gentsesteen-
weg) veiliger en vlotter te maken, starten het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de 
stad Aalst in 2015 met ingrijpende werken. Er 
verdwijnen drie gevaarlijke kruispunten op de 
ring, het verouderd viaduct krijgt een onder-
houd en de laatste schakel van de Gentse-
steenweg wordt van gevel tot gevel heraange-
legd. De werken zullen wellicht drie jaar duren. 
De aannemer gaat van start op maandag  
17 augustus, iets vroeger dan voorzien. Zo 
zijn de eerste werken met hinder nog voor de 
start van het schooljaar afgerond. Inwoners 
van Ninove die dagelijks richting Aalst rijden, 
houden rekening met mogelijke vertragingen. 

Blijf op de hoogte 
> Website: voor meer actuele informatie 

tijdens het verloop van de werken kan je 
terecht op de website www.ringaalst.be  

> Digitale nieuwsbrief: Wil je permanent op de 
hoogte blijven? Schrijf je dan via de website 
www.ringaalst.be in op de digitale nieuwsbrief. 

> info@ringaalst.be    

SLUITINGSWEEK  
zWEMBAD  
DE KLEINE DENDER

Zwembad De Kleine Dender is gesloten van 
dinsdag 1 september tot en met vrijdag 
4 september voor de jaarlijkse onderhouds-
beurt. Op zaterdag 5 september opent het 
zwembad terug zijn deuren om 12 uur.

Meer in
fo

technische dienst 
054 31 77 10
dienst openbare werken
openbare.werken@ninove.be
054 31 32 83
dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be
054 31 32 82

Meer in
fo

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

Onze stad wil de strijd aangaan tegen de 
klimaatverandering. Hiervoor keurde de 

gemeenteraad op 1 april 2015 de onderte-
kening van het burgemeestersconvenant 
goed. We willen de uitstoot van CO

2
 op het 

grondgebied met 20% verminderen tegen 
2020. Daarom startten we samen met de Pro-
vincie Oost-Vlaanderen en onder begeleiding 
van het studiebureau Zero Emission Solutions 
en de Bond Beter Leefmilieu een interactief 
traject op. Dit moet uitmonden in een ambi-
tieus, maar tegelijk ook concreet en haalbaar 
‘duurzaam energieactieplan’, met acties rond 
mobiliteit, wonen, handel en economie, 
ruimtelijke ordening, de eigen gebouwen, aan-
kopen, communicatie … En daarvoor hebben 
we jullie input en enthousiasme nodig!

Op maandag 21 september organiseren wij 
een ‘klimaattafel’. Deze klimaattafel heeft als 
doel enerzijds de inwoners te informeren over 
de noodzaak van een klimaatbeleid en ander-
zijds het bespreken van concrete maatregelen 
om deze plannen te verwezenlijken. Samen 
bekijken we op welke wijze de klimaatdoelen 
van de stad kunnen gerealiseerd worden.

Heb je interesse of ideeën om samen de 
klimaatdoelstellingen te halen? Dan ben je 
welkom op maandag 21 september 
om 19.30 uur in de vergaderzaal van  
cc De Plomblom (ingang E. De Deynstraat).   

kom naar  
de klimaattafel

Meer in
fo

dienst leefmilieu
leefmilieu@ninove.be  
054 31 32 71
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sportaCtiviteiten 
week van de sportclub:  
12 tot 20 september
Van 12 tot 20 september stellen heel wat 
Ninoofse sportclubs hun deuren open en kan 
je kennis maken met de werking van deze 
verenigingen. Misschien krijg je de smaak te 
pakken bij het beoefenen van een bepaalde 
sporttak en kan je op die manier aansluiten bij 
een sportvereniging. 
Bij de sportdienst ligt een folder voor je klaar 
met daarin een overzicht van de deelnemende 
clubs en de uren van de activiteiten. Ook op 
www.ninove.be vind je alle info terug.

De week van de sportclub wordt afgesloten op 
autovrije zondag. De sportdienst en sportver-
enigingen zorgen die dag voor heel wat sport-
activiteiten. Meer info hierover lees je op p. 4-7.

sport voor 50-plussers
> Curve bowls. Elke maandag en vrijdag van 

14 uur tot 16 uur. Deelnameprijs: 1 euro/
beurt, 10 euro/10-beurtenkaart, 20 euro/
abonnement/trimester

> Seniorenturnen. Seniorenturnen met 
spierversterkende oefeningen, relaxatieoe-
feningen, partneroefeningen. Elke maandag 
(vanaf 7 september) van 15 uur tot 16 uur. 
Niet tijdens de schoolvakanties. Deelname-
prijs: 18 euro/10-beurtenkaart

> Kubbs en badminton. Iedere donderdag 
(vanaf 10 september). Niet tijdens de 
schoolvakanties. Van 14 uur tot 16 uur: 
kubbs, van 15 uur tot 16 uur: badminton.

Waar? Sporthal ’t Sportstekske, Parklaan

schrijf je vanaf  
1 september in voor  
de sportkampen in de 
herfst- en kerstvakantie
> Kleutersportkamp – 4, 5 en 6 november. 

Thema: halloween. Kindjes van de 1ste tot 
3de kleuterklas leren basisvaardigheden aan 
aan de hand van leuke sport- en spelop-
drachten. Deelnameprijs: 30 euro (sport, 
verzekering, drankje tijdens de middag-
pauze)

> Sportdag kleuters, ouders en grootou-
ders - 21 december. Kleuters (1ste tot 3de 
kleuterklas) en ouders en grootouders spor-
ten samen én apart (bewegen op muziek, 
conditiegym, badminton). Deelnameprijs: 
10 euro/deelnemer (sport, verzekering, 
drankje tijdens de middagpauze)

> Danshappening - 22 december. Voor 
kinderen van het 1ste leerjaar tot en met 
het 4de middelbaar. Krijg je ook danskrie-
bels wanneer je leuke muziek hoort? Kom 
dan naar de danshappening in de sporthal! 
Deelnamerijs: 10 euro (sport, verzekering, 
drankje tijdens de middagpauze)

Inschrijven voor deze sportdagen en  
het sportkamp in sporthal ’t Sportstekske 
kan vanaf 1 september via  
www.ninove.be > sport en recreatie.

boekje “De kriebelaar”
Wil je graag op de hoogte blijven van de 
sportmogelijkheden van de sportdienst en 
sportclubs? Haal dan het boekje ‘De Kriebe-
laar’ bij de sportdienst.    

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be 
054 33 93 97

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be  
054 31 32 48

rituele slachtingen voor het  

offerfeest kunnen in een erkend 

slachthuis of op een tijdelijk erkende 

slachtplaats doorgaan. enkel in een 

erkend slachthuis mogen slachtin-

gen onverdoofd gebeuren. 

Het offerfeest
Het Offerfeest vindt jaarlijks plaats en duurt drie 
dagen. De exacte datum wordt gebaseerd op de 
islamitische kalender, die jaarlijks wisselt. In 2015 
zal het Offerfeest eind september plaatsvinden 
Tijdens het Offerfeest wordt vaak een dier 
geofferd. 

transport van dieren
Voor het vervoer van dieren kan je beroep 
doen op een professionele vervoerder of je 
kan zelf je dier vervoeren naar een slachthuis 
of tijdelijke slachtplaats. Wanneer je zelf dieren 
vervoert, moet het welzijn van dieren steeds 
gerespecteerd worden. De dieren moeten vol-
doende ruimte hebben om rechtop te staan en 
in een natuurlijke houding te kunnen liggen. 

slachten van dieren
Net zoals voorgaande jaren kunnen slach-
tingen volgens religieuze ritus alleen in een 
erkend slachthuis of op een tijdelijke erkende 
slachtplaats plaatsvinden. Met andere woor-
den, rituele thuisslachtingen zijn verboden. 
Nieuw dit jaar is dat slachtingen zonder 
voorafgaande verdoving enkel in een erkend 
slachthuis kunnen doorgaan. Onverdoofde 
slachtingen op tijdelijk erkende slachtplaatsen 
zijn dus niet meer mogelijk. 

> Registreren: iedereen die een slachting wil (la-
ten) uitvoeren moet zich vooraf registreren 
bij de dienst bevolking (kostprijs: 5 euro).

> Slachten: als de slachting gebeurt op een tij-
delijke slachtvloer, moet de eigenaar van het 
dier vooraf ook een slachtaangifte (kostprijs: 
5 euro) doen bij de dienst bevolking. Dit 
is mogelijk vanaf 7 september. Als de 
slachting in een slachthuis gebeurt, doe je 
de aangifte bij aankomst in het slachthuis.

Breng mee:
> 5 euro
> identiteitskaart
> registratienummer (indien dit al eerder 

toegekend werd)
> beslagnummer (nummer van de boerderij 

waar het dier werd gekocht)    

het offerfeest 
VoorsCHriFten VAn toepAssing  
tiJDens Het oFFerFeestIn Ninove gaat van september 2015 tot maart 

2016 het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek 
naar borstkanker voor vrouwen tussen 50 en 
69 jaar door. 

Om zoveel mogelijk vrouwen te motiveren om 
aan dit gratis onderzoek deel te nemen, orga-
niseert de stad de theateravond ‘Borst vooruit’, 
met aansluitend een panelgesprek en infostands 
over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

De opbrengst van deze voorstelling gaat naar 
de vzw Think Pink!

> Wanneer? Woensdag 16 september om 
20.30 uur (theatervoorstelling) en 21 uur 
(panelgesprek met infostands)

> Waar? Cultuurcentrum De Plomblom, 
Graanmarkt 12

> Prijs: 8 euro

THEATERVOORSTELLING 
‘BORST VOORUIT’ 
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Dans kidz & Co. 
• AFDELING NINOVE – Sporthal Ninove : 

> 3e kleuterklas: zaterdag van 11u30 tot 12u30 (plaats reserveren per mail)
> 1e 2e leerjaar: maandag van 17u30 tot 18u30
> 3e 4e leerjaar: maandag van 18u30 tot 19u30
> 1e 2e 3e leerjaar: zaterdag van 12u30 tot 13u30 
> 4e 5e 6e leerjaar: zaterdag van 13u30 tot 14u30
> 5e 6e leerjaar: vrijdag van 17u tot 18u
> niveau i: 1e 2e middelbaar: vrijdag van 18u tot 19u
> niveau ii: 3e middelbaar en ouder: vrijdag van 19u tot 20u
> niveau iii: 4e middelbaar en ouder (na selectie): zaterdag van 10u30 tot 11u30
> volwassenen: 10-lessenreeks: donderdag van 21u tot 22u 

	 	 Inschrijvingsdag:	vrijdag	11	september	2015:	
	 	 >	voor	leden	van	2014	–	2015:	16u30	tot	18u45
	 	 >	voor	NIEUWE	leden:	19u15	tot	20u

• 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	12	september	2015:	
	 	 >	voor	leden	van	2014	–	2015:	10u	tot	11u30
	 	 >	voor	NIEUWE	leden:	11u45	tot	12u15

• info: liesbeth de Brabanter 0479 97 14 43, kidz.co@pandora.be, www.kidzenco.be

13 september
kermis neigem

kermis 
neDerHAsselt   

27 september
kermis pollAre    

EVENEMENTENKALENDER 
13 september - Liedrecitals met Duo MA-JU (Mariëlle 
Creemers, sopraan en Jean Van Der Schueren, klassieke 
gitaar)

> Wat? Spaanse, Catalaanse, Italiaanse… liederen
> Waar? Kantfabriek, Burchtdam 4, Ninove
> Wanneer? 13 september om 11.30 uur, 14 uur en 16 uur
> Info: 0495 12 14 47

27 september - JazzMadd

>  Wat? Muziekoptreden ‘Schntzl’ (Hendrik Lasure, piano en Casper Van 
de Velde, drums)

>  Waar? Kantfabriek, Burchtdam 4, Ninove
> Wanneer? 27 september om 19 uur. Ook op 25 september om 20u 

(Gildenhuis Affligem), 26 september om 20 uur (Kasteeltje  
Denderleeuw), 27 september om 11 uur (Bathyscaaf Aalst)

> Info: 0495 12 14 47

WIELERWEDSTRIJD
> 12 september: Okegem – Criterium nieuwelingen

OMRUILING SLECHTE HUISVUILzAKKEN

De omruiling van slechte gele zakken in het stadhuis/de winkels is niet 
meer mogelijk.
ILvA heeft een omruildienst aan huis. Een eenvoudige mail of telefoon-
tje met opgave van een telefoonnummer en een korte omschrijving 
van het probleem/de klacht volstaan om de omruildienst te contac-
teren. ILvA maakt nadien met jou een afspraak om de overblijvende 
exemplaren te komen ruilen.

> Meer info? ILvA, 053 85 85 45, klachten@ilva.be

HERDENKING VAN DE BEVRIJDING VAN DE STAD

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

> 14.20 uur: Samenkomst op de stedelijke begraafplaats,  
      ingang Denderhoutembaan

> 14.30 uur: Hulde aan de gesneuvelden

CURSUSSEN 
Yoga

> Wat? Start cursus yoga voor beginners, gevorderden, 50-plussers. 
Gratis proefles.

> Wanneer? 
 - Maandag 14 september (beginners) van 19 uur tot 20 uur
 - Maandag 14 september (gevorderden) van 20.15 uur tot 21.15 uur
 - Woensdag 16 september (zachte yoga voor 50-plussers) 
    van 10 uur tot 11 uur
> Waar? De Linde, Gemeentehuisstraat, Meerbeke
> Info: 0485 07 81 02, 054 33 60 31

Brei- en haakcafé

> Wat? Samen in een gezellige sfeer, aangenaam gezelschap en op eigen 
tempo breien of haken.

> Wie? KVLV Gewest Ninove
> Waar? Taverne De Koepoort, Koepoortstraat 2, Ninove
> Wanneer? Maandag 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 

december van 14 uur tot 17 uur en van 19 uur tot 22 uur
> Info: 054 33 76 32, 0497 39 56 15

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be  
054 31 32 88



geneesheren
Denderwindeke, Lieferinge, Meerbeke, 
Neigem, Ninove, Outer, Pollare
> Centraal oproepnummer:  054 51 86 16

Appelterre-Eichem, Aspelare,  
Nederhasselt, Voorde
> Centraal oproepnummer:  054 42 39 39

Okegem
> Centraal oproepnummer:  053 22 94 70

Uren
Weekendwachtdienst loopt van  
vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur.
Wachtdienst op wettelijke feestdag loopt  
van de vooravond om 20 uur tot de  
volgende morgen om 8 uur.

tandartsen
Wachtdienst Denderstreek
> Centraal oproepnummer:  0903 39 969 
> zaterdag 09.00 - 18.00 uur
> zondag en feestdagen 09.00 - 18.00 uur

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

Wachtdiensten

Wat? klassieke hatha-yoga 
voor beginners

Waar en wanneer?
> ninove, aalstersesteenweg 

271, madison,  
elke dinsdag om 20u30 en 
elke donderdag om 14u

> denderhoutem,  
zonnestraat 68, reamerik, 
elke woensdag om 19u en  
om 20u15

> heldergem, heldergemstr. 
136, dorpshuis, elke don-
derdag om 19u en om 20u15

Lesgeefster: de decker rita, 
erkende yogadocente

> de eerste les is een gratis 
proefles, je kan het hele jaar 
doorlopend aansluiten. 

> tien-beurtenkaart: 50 euro, 
of per les: 6 euro 

> Yoga wordt beoefend op 
blote voeten, een matje en 
dekentje breng je zelf mee.

graag een seintje voor de  
eerste les: 0472 872 823 of 
ritadedecker2@gmail.com

Lichtstudio
de schrijver       sinds 1932

200 m2 toonzaal
lichtstudie • lichtplanning • installatie-

materialen: Niko, BTICINO, enz... 
Ook oude reeksen

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

Alle grote merken

U vindt bij ons wat u 
nergens anders vindt

SPECIALE VOORwAARDEN

Dreefstraat 1, Ninove
(aan de koepoort)

054 33 20 08
guy@deschrijver.eu

YogA Voor beginners

Apothekers via geowacht
tel. 0903 99 000 

(1,50 euro/min.)

De wachtdienst overdag van 9 uur tot 22 uur 
(zowel tijdens de week als in het weekend) is 
voor iedereen raadpleegbaar op de wacht-
kaarten bij de individuele apotheken, via  
www.apotheek.be of via het nr. 0903 99 000. 

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

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

(g
)o

ud

 50 jaar huwelijk
Gabriel Cobbaert, geboren op 6 oktober 1941,

met Godelieve Van Der Poorten, geboren op 11 oktober 1943.
Gehuwd in Nederhasselt op 16 september 1965. Wonend in Appelterre.

Paul Surdiacourt, geboren op 7 september 1944,
met Jeanine Faingnaert, geboren op 21 november 1945.

Gehuwd in Strombeek-Bever op 18 september 1965. Wonend in Ninove.

Sigmond Ghijssels, geboren op 6 juni 1944,
met Marie-Thérèse Hautman, geboren op 9 juni 1948.

Gehuwd in Roosdaal op 24 september 1965. Wonend in Ninove.

Remi Penne, geboren op 16 februari 1943,
met Katharina De Backer, geboren op 14 mei 1945.

Gehuwd in Liedekerke op 24 september 1965. Wonend in Meerbeke.

Roland Eeckhout, geboren op 5 december 1934,
met Marie-Louise Corthals, geboren op 4 september 1943.
Gehuwd in Asse op 29 september 1965. Wonend in Ninove.

  
65 jaar huwelijk

Jan Baptist Covens, geboren op 27 januari 1928,
met Eliane De Duffeleer, geboren op 12 juni 1927.

Gehuwd in Pamel op 1 september 1950. Wonend in Ninove.

Denis Ronsijn, geboren op 29 mei 1922,
met Suzanne Van Santen, geboren op 20 januari 1927.
Gehuwd in Appelterre-Eichem op 27 september 1950.  

Wonend in Voorde.

Jan Debondt, geboren op 10 juni 1925,
met Christina Van der Slaghmolen, geboren op 12 augustus 1923.

Gehuwd in Pamel op 29 september 1950. Wonend in Meerbeke.

Juliaan Foubert, geboren op 25 juni 1927,
met Astrid Ancaer, geboren 3 juni 1928.

Gehuwd in Okegem op 30 september 1950. Wonend in Okegem.

Van jong naar



Voor alle problemen met de schouw

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

Bruine natte plekken, slechte trek
Plaatsen Inox buizen-flexibels

Schouwvegen met attest
Onderhoud cv en depannage

Plaatsen centrale verwarming
Keuren mazouttank

EPC energiecertificaat

Geraardsbergsesteenweg 402 
9404 ninove

Atmos Fashion
Amania Mo - Giovane

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

Para Mi - Four Roses - K-Design

Fashiondays

Nieuwe herfstcollectie
Zondagen 6 en 20 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

van 31 augustus
tot 6 september: 

–10%ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
De VleminCk JAn
pHilippe - DAnnY

brusselsesteenweg 280
9402 meerbeke

>		Ruim-	en	onstoppingsdienst	24/24u

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

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

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

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

>		Verhuur	van	mobiele	toiletten	en	toiletwagen

>		Opsporen	van	verborgen	putten	of	leidingen

>		Geurdetectie:	opsporen	van	stank	of	hinderlijke	geur

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

>>>snelle dienstverlening

ruim- & ontstoppingsdienst 24/24u

bvba 
De VleminCk JAn
pHilippe - DAnnY 

Specialiteit: ribbekes op de grill

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

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

U kan eveneens genieten van een maandmenu
vanaf 30 euro

Info:

www.denboard.be
Ophemstraat 44 - 9400 Voorde

054 50 19 26

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



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

Ontdek de sleutel tot een goed 
gehoor bij Amplifon.

Maak van 1 t.e.m. 12 september 
GRATIS de balans op van uw gehoor.*

GRATIS
HOORTEST*

GRATIS TESTPERIODE
ZONDER AANKOOPVERPLICHTING**

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

Maak nu een afspraak!
FABRIEK EN TOONZAAL

PAMELSTRAAT-OOST 420,
INDUSTRIEZONE, NINOVE

Tel. 054 32 21 92 - www.djkkeukens.be

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

Belgische topkwaliteit voor elk budget

UW FABRIKANT VAN

KEUKENS
OP MAAT

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

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

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

www.vloerenbeke.be •  Zaterdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur

•  Sluitingsdag: zondag tot maandag 14 uur

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



Gun jezelf 4 verdiepingen keuze en inspiratie

XXL-tegels, natuursteen, cementtegels, zelliges, mozaïek ...

Brusselsesteenweg 368, 
9402 Meerbeke (Ninove)

054 33 10 89

di - vr: 9u - 12u30 & 13u30 - 18u 
za: 10u - 12u & 13u30 - 16u30 

zon- en maandag gesloten
www.veronove.be

GRATIS begeleiding door 
onze tegelcreatieven
GRATIS gebruik van een 
tegelsnijder, zuignappen, 
vochtmeter ...
Lotenkelder met super-
koopjes








