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Volg ons op
Twitter (@stadNinove) 

Facebook (www.facebook.com/stadninove)
en Instagram (Stad Ninove)
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Reclame voor Ninove Info uiterlijk 5 weken 
vóór publicatie bezorgen bij de redactie

Inlichtingen abonnement: via redactie

V.U.: 
Tania De Jonge • 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 22 september om 19.30 uur in het 
stadhuis, Centrumlaan 100, Ninove (ingang enkel via 
Onderwijslaan, kant PTI).

COMMISSIES
De gemeenteraadscommissies vergaderen op 
19 en 20 september om 19.30 uur en 20 uur.  
Deze vergaderingen zijn voor het publiek toegankelijk.
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VOOR ALLE INFO

> stadhuis 054 31 32 33

> cultuurcentrum 054 34 10 01

> bibliotheek  054 32 40 04

> ‘t Kadeeken  054 34 23 02

> politie 054 31 32 32

> sporthal 't Sportstekske 054 33 93 97

> zwembad De Kleine Dender 054 33 40 64

> technische dienst  054 31 77 10

> Sociaal Huis  054 51 53 50

> OCMW 054 51 53 50

> jeugdcentrum De Kuip  054 31 05 00

> oud stadhuis 054 31 32 25

StADHuiS ninOVe
CENTRuMLAAN 100, 9400 NINOVE
054 31 32 33  •  www.NINOVE.bE

OPENINGSuREN PubLIEkSDIENSTEN

voormiddag namiddag
> maandag 8.30 - 12 uur gesloten*
> dinsdag 8.30 - 12 uur gesloten*
> woensdag 8.30 - 12 uur 14 - 16 uur 
> donderdag 8.30 - 12 uur 16 - 19.45 uur
> vrijdag 8.30 - 12 uur gesloten

* Het snelloket (afhalen rijbewijs, attest goed zedelijk 
 gedrag, reispas) is op maandag-, dinsdag- en 
 woensdagnamiddag open van 14 uur tot 16 uur. 
Niet tijdens de zomermaanden.

(enkel dienst bevolking, 
maar niet tijdens  
de zomermaanden)*<



Van Panamarenko 
tot bourthoumieux 
Curator Hans Theys organiseerde 
de voorbije twintig jaar een 
dertigtal tentoonstellingen. Hij 
werkte daarbij samen met 226 
kunstenaars. K R A S J  3 is het 
eerste project dat hij realiseert in 
Ninove. K R A S J  3 toont werk 
van drie generaties kunstenaars, 
waaronder zowel landelijk beken-
de kunstenaars als kunstenaars 
die afkomstig zijn uit Ninove. 
De vooraanstaande kunstenares 
Berlinde De Bruyckere maakte 
speciaal voor deze tentoonstel-
ling een nieuw werk. Ook is 
er belangrijk of recent werk te 
zien van de utopische reiziger 
Panamarenko, de banneling Jim-
mie Durham, de op wereldschaal 
denkende architect Luc Deleu, de 
lichtproevende tijdreiziger Rik De 
Boe, de ambulante dromer David 
Claerbout, de in Azië opgegroei-
de kosmopoliet Max Pinckers, 
de bevlogen zwerver Karl Philips, 
en de in Brussel wonende expats 
Isabelle Arthuis (Bretagne), Gijs 
Milius (Utrecht), Nico Bourt-
houmieux (Pyreneeën) en Doug 
Eynon (Engeland).

Daklozen  
in Lieferinge
K R A S J  3 speelt zich af op een 
tiental prachtige locaties, die zich 
op één na allemaal binnen een 
straal van 500 meter van elkaar 
in het stadscentrum bevinden. 
Er is kunst te zien in het oud 
stadhuis, het oude postgebouw, 
de Koepoort, de Hospitaalkerk, 
de abdijkerk en –site, de buiten-
theaters van cc De Plomblom en 
op de Graanmarkt. K R A S J  3 
wijkt ook voor het eerst uit naar 
een deelgemeente en toont drie 
werken in de pas gerenoveerde 
parochiekerk van Lieferinge. 

K R A S J   3 
 PRESENTEERT ACTuELE kuNST
 Met De ‘cADwell ScRewDRiVeR' Op ReiS 

De derde editie van het tweejaarlijks kunstenparcours  

KRASJ brengt een keur van hedendaagse kunstenaars 

samen in een bijzonder tentoonstellingsparcours. curator 

Hans theys presenteert werk van 20 kunstenaars op een 

tiental plekken. 
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K R A S J  3 loopt ook tijdens 
de autovrije zondag. In het 
artikel op pagina 8 kan je alle 
K R A S J  3-locaties terug-
vinden op het liggingsplan.

k

Gauthier Oushoorn, 
Golden Mean (2015)

k R A S J  3 zoekt  
suppoosten / chauffeurs
K R A S J  3 is op zoek naar vrijwilligers die tijdens de tentoonstelling 
willen meedraaien als suppoost op één van de locaties of die met een 
minibus een shuttledienst tussen Ninove en Lieferinge willen verzor-
gen. Je krijgt van ons een korte opleiding én een vrijwilligersvergoeding 
van 30 euro per prestatie. Interesse? Stuur een mail naar 
cultuur@ninove.be waarin je onder andere vermeldt op welke 
K R A S J  3-openingsdagen je beschikbaar bent. 



5555

De vorige edities van 
KRASJ werden samen-

gesteld door Koen De Decker 
en Ilse Roosens. Deze keer werd 
u aangetrokken, als inwijkeling 
met een grote ervaring op dit 
vlak. U woont niet in Ninove 
zelf, maar in de omgeving. 
Waarom bent u in onze streek 
komen wonen?

Hans Theys: Omwille van het 
mooie landschap en omdat hier 
nog grote, oude bomen staan. In 
mijn geboortestreek werden ze 
één na één geveld, wat voor mij 
onverdraaglijk werd. Maar intus-
sen wordt het hier ook erger. Het 
lijkt om een algemene neurose te 
gaan. Mensen hebben niet graag 
dat er iets groter of ouder is dan 
zijzelf of hun carport. Ze worden 
daar ongemakkelijk van. Voor mij 
is het net omgekeerd: ik voel mij 
onveilig in een wereld waarin hui-
zen de grootste maat aangeven. 
Bomen brengen de wereld op 
schaal, ze tonen ons dat we niet 
veel groter zijn dan insecten. En 
zo hoort het ook.  

Heeft uw liefde voor bomen een 
invloed gehad op uw keuze van 
de kunstenaars?

Theys: Ik denk van wel. Ninove is 
onder meer bijzonder door haar 
uitzonderlijk mooie omgeving. 
Dat wilde ik zichtbaar maken. Bij-
voorbeeld door kunstwerken te 
tonen in de kerk van Onze-Lieve-
Vrouw-Lichtmis in Lieferinge, 
maar ook door de prachtige film 
‘Travel’ van David Claerbout te 
programmeren. In die film, die 
vertoond wordt in het voormali-
ge postsorteercentrum, naast het 
postkantoor, maken we kennis 
met een miraculeuze jungle, die 
zich uiteindelijk in het midden 
van de Vlaamse Ardennen lijkt 
te bevinden. De hele film is een 
droom, geconstrueerd met 3D 
animatie.

De titel van de film verwijst 
naar het thema van de tentoon-
stelling?

Theys: Het vertrekpunt van de 
tentoonstelling is de omstandig-
heid dat sommige Ninovieters die 

HANS THEyS: 
'VEEL kuNSTwERkEN 
ONTSTAAN DOOR IETS 
ONDERSTEbOVEN TE bEkIJkEN'

Interview: 
Carla van Campenhout

© Tamara Van San

hebben gestudeerd of kunstenaar 
zijn geworden niet naar hun 
geboortestad terugkeren. Dat 
thema verbinden we met de the-
ma’s immigratie, verplaatsing en 
misplaatstheid in het algemeen. 
Alle kunstenaars zijn geselecteerd 
vanuit deze optiek.

Kunt u een voorbeeld geven?

Theys: Van de Franse, in Brussel 
wonende fotografe Isabelle Art-
huis zal op de Graanmarkt een 
monumentale foto te zien zijn 
die wordt afgedrukt op een ban-
ner. De foto maakt deel uit van 
een reeks waarvoor ze is terugge-
keerd naar haar geboortestreek in 
Bretagne, waar ze aan een tiental 
landbouwers heeft gevraagd wat 
voor hen het mooiste uitzicht 
is. Eén van hen toonde haar een 
boom. Die boom brengen we 
naar het centrum van de stad.

Wat bedoelt u met ‘misplaatst-
heid’?

Theys: Veel kunstwerken ont-
staan door iets ondersteboven te 
bekijken. Door de bezoekers uit 
te nodigen naar de kerk van Liefe-
ringe te reizen, willen we de stad 
binnenstebuiten trekken als een 
sok. De toegang tot de kerk zelf 
gebeurt via de sacristie, zodat je 
haar op een andere manier gaat 
ervaren, net zoals je een theater 
of een warenhuis anders ervaart 
als je die via een dienstingang 
betreedt.

Wat is er in de kerk te zien?

Theys: Allereerst de kerk zelf, 
natuurlijk, die pas is gerenoveerd. 
Daarnaast tonen we een prachtig 
vliegtuig van Panamarenko, een 
speciaal voor de tentoonstelling 
gemaakte sculptuur van Berlinde 
De Bruyckere en een recent werk 
van Karl Philips. De onderliggen-
de thema’s van Panamarenko’s 
werk zijn de reis, de verplaatsing, 
de ervaring en het leerproces. 
Philips is een nomade, die werk 
maakt dat vertrekt van semipu-
blieke ruimtes. Hij laste een kooi 
rond drie drank- en snoepauto-
maten en voorzag bovenin een 
slaapplek voor een dakloze, een 
zwerver of een vluchteling. 

Er komen ook kunstwerken in 
de Abdijkerk en de Hospitaal-
kerk?

Theys: In de Abdijkerk komt 
een ingreep van de Ninoofse 
kunstenaar Koen De Decker, die 
de aandacht wil vestigen op het 
prachtige atmosferische per-
spectief in de houten bas-reliëfs 
van Theodoor Verhaegen. Vóór 
één van de bas-reliëfs komt een 
trapje, zodat je het werk beter 
kan zien. In de Hospitaalkerk 
komen twee werken van de in 
Azië opgegroeide fotograaf 
Max Pinckers. Die reisde door-
heen de Verenigde Staten, waar 
hij twee nieuwe foto’s voor 
K R A S J  3 maakte. Daarnaast 
zijn er drie sculpturen te zien van 

de banneling Jimmie Durham. 
Twee menselijke figuren en een 
houten toren, die hij maakte als 
pendant van de Romboutstoren 
in Mechelen.

Jimmie Durham is een cherokee?

Theys: Dat schrijft hij toch, ja. 
Het bijzondere aan de cherokee-
natie is dat hun banden niet 
etnisch waren, maar politiek. Ze 
namen zogenaamde vreemde-
lingen op in hun groep. Een van 
de voorouders van Durham was 
een Europeaan. Het is schrijnend 
deel uit te maken van zo’n open 
cultuur en dan uit je eigen land 
verdreven te worden. Durham 
beschouwt de stedelijke architec-
tuur ook als iets vijandigs. Zijn 
houten toren is als een verzet. 
Tegelijk heeft hij zijn eerste vor-
ming gekregen op een christelijk 
geïnspireerde school. ‘Our souls 
will be as white as snow,’ zingt 
hij in een ontroerend filmpje. Hij 
denkt in de taal van de vijand.

Op de abdijsite is nog een 
andere toren te zien?

Theys: Een tien meter hoge 
eikenhouten wenteltrap van Gau-
thier Oushoorn. De trap gehoor-
zaamt aan wiskundige wetten 
die het ego van de kunstenaar 
vervangen, zoals in de Islamitische 
kunst. In die zin dialogeert het 
met de nomadische sculptuur 
van Koen De Decker, die op de 
knekelberg van de abdijsite een 
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ritmische compositie maakt met 
schuine lijnen, die in het geheim 
een strak vierkantig raster volgen.

Veel mensen denken dat heden-
daagse kunst niet voor hen is 
weggelegd. Dat je er niets van 
kan begrijpen zonder erover te 
lezen.

Theys: Kunst heeft minder te 
maken met begrijpen dan met 
voelen en kijken. Het is wel zo 
dat je je blik kan scherpen of dat 
je gevoeliger kan worden voor 
bepaalde vormen. Stukadoors 
en vloerders kunnen zien of een 
muur of een vloer recht is, druk-
kers zien de blauwe tint in het 
groen van een weiland, boomlief-
hebbers kunnen de meeste bo-
men herkennen aan hun silhouet. 
Elk vak vergt oefening. En hoe 
meer je oefent, hoe beter je iets 
kan zien. Maar als een kunstwerk 
je niet raakt of ontroert, moet je 
er niet mee bezig blijven. Je kan 

het dan later nog eens proberen. 
Toch heb ik geprobeerd een 
tentoonstelling samen te stellen 
die iedereen kan aanspreken. Ik 
vind het heel bijzonder dat het 
stadsbestuur deze tentoonstelling 
mogelijk maakt. Kunstwerken 
moet je in het echt zien. Hoeveel 
mensen in Ninove hebben al een 
werk van Berlinde De Bruyckere 
of Panamarenko in het echt ge-
zien? En hoeveel jonge mensen? 
Ik ken twee mensen die besloten 
hebben kunstenaar te worden 

toen ze op hun zestiende een 
tentoonstelling van Panamarenko 
hebben gezien. Zo’n zestienjarige 
moeten we kunnen bereiken. En 
tegelijk zou het fijn zijn als de 
mensen uit de stad eens naar Lie-
feringe trokken en als we mensen 
uit Antwerpen, Gent en Brussel 
naar Ninove kunnen halen.

Eén van de mensen die je vanuit 
Antwerpen naar Ninove haalt, 
is de kunstenares Els Vanden 
Meersch, die in Ninove geboren 
is.

Theys: Ja, haar ouders wonen 
nog altijd in de buurt van de 
kerk. Els is een reizende fotografe, 
die de voorbije jaren foto’s en 
films maakte in Turkije en Iran. 
Momenteel doctoreert ze aan 
de Antwerpse academie. In het 
oud stadhuis toont ze een video 
en een reeks foto’s die te maken 
hebben met dit doctoraat. We 
laten haar heel even thuiskomen.

Er zullen ook tekeningen te zien 
zijn van een andere kunstenaar 
uit Ninove, Rik de Boe?

Theys: Rik De Boe maakt 
prachtige houtskooltekeningen 
met lichte ontsporingen die de 
textuur verraden. Zijn werk zal 
te zien zijn in de Koepoort, die 
bijvoorbeeld een ideale omgeving 
vormt voor zijn kopieën van 
fragmenten van Vermeer.      

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
www.krasj.be 
054 31 32 87

k R A S J   3
Met werk van Panamarenko, Jimmie Durham, Luc Deleu & TOP 
Office, Berlinde De Bruyckere, Rik De Boe, Wim Delvoye, Peter 
Rogiers, David Claerbout, Els Vanden Meersch, Koen De Decker, 
Isabelle Arthuis, Rinus Van de Velde, Karl Philips, Max Pinckers, 
Gauthier Oushoorn, Sam Weerdmeester, Gijs Milius, Nico Bourt-
houmieux en Doug Eynon. 

> Samengebracht door Hans Theys. 

> In samenwerking met het M HKA. 

> Met dank aan Rudy en Hilde Koch-Ockier. 

> Diverse locaties in de stad Ninove. Centraal infopunt: oud stad-
huis (gratis gids en wandelplan te verkrijgen).

> Van 3 september tot en met 2 oktober.

> Elke zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur. 

Boven: Isabelle Arthuis, 
La première image - Kermenguy, Bretagne 2014

Links: David Claerbout, Travel (1996-2013). 
Single channel video, HD animation, color, 
stereo sound, 12’

Rechts: Berlinde De Bruyckere, To Zurbaran (2015)

© Mirjam Devriendt
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AutOVRiJe ZOnDAG  
18 SEPTEMbER 

Autovrije zondag zet in het voetlicht 
hoe aangenaam het kan zijn om de 

auto eens thuis te laten, en te voet of per fiets 
af te zakken naar het centrum van Ninove. 

Stad geeft goeie voorbeeld
Ook Ninove wil aandacht hebben voor 
(duurzame) mobiliteit. Dit is belangrijk om 
de CO

2
-doelstellingen van de stad Ninove in 

het kader van het Burgemeestersconvenant te 
halen. Tegen 2020 wil de stad nl. minstens 20% 
minder CO

2
 uitstoten ten opzichte van 2011. 

Om dit te bereiken zal de stad samenwerken 
met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigin-
gen, landbouwers … De stad geeft ook zelf het 
goede voorbeeld want nu al kunnen stadsme-
dewerkers gebruik maken van een elektrische 
fiets (voor korte verplaatsingen) en een elektri-
sche auto (voor iets verdere verplaatsingen). 

Bij het begin van de namiddagactiviteiten van 
autovrije zondag zal de burgemeester trou-
wens officieel het Burgemeestersconvenant 
ondertekenen. Dit is meteen de start voor 
het uitvoeren van allerlei klimaat-gerelateerde 
acties. Aansluitend kan je aan de mobili-
teitsstand meer vernemen over nieuwe en 
bestaande plannen rond mobiliteit. Je leert 
fietsen met een elektrische fiets, laat je fiets 
nakijken door de mensen van Fietspunt, laat je 
fiets gratis graveren, hoort meer over de plan-
nen van de stad rond fietskluizen en fietsen in 
het algemeen, maakt een tochtje op één van 
de Blue-bikes die de stad gratis ter beschikking 
stelt…. En tussendoor geniet je van optredens, 
leef je je uit op de verschillende sportstanden 
of Ninove speelstad en kom je op adem op 
één van de vele terrasjes!

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be   
www.weekvandemobiliteit.be 
054 31 32 25

De vakantieperiode zit er op. we 

stomen ons opnieuw klaar voor 

het gangbare dagelijkse ritme. 

Daar horen ook heel wat verplaat-

singen bij. Misschien is dit wel hét 

moment om de auto wat meer 

aan de kant te laten. Steeds meer 

mensen ontdekken dat het ook 

met minder auto kan, inclusief 

onverwachte voordelen. tijdens 

de week van de Mobiliteit van 16 

tot 22 september kan ook jij ont-

dekken hoe goed het doet om te 

kiezen voor (een combinatie van) 

het openbaar vervoer, de fiets, te 

voet of autodelen. 
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Fietspunt
Laat je fiets gratis keuren bij de medewerkers 
van Fietspunt Ninove. Zij onderwerpen je fiets 
aan een grondige controle van de wettelijke 
verplichtingen en de staat van de onderdelen. 
De medewerkers geven ook meer info over 
Blue-bikes, fietsherstel volgens het thuiskom-
principe en verhuur van damesfietsen en 
mountainbikes.

•	 Centrumlaan,	tussen	Kaardeloodstraat	
en Oudstrijdersplein

Project fietskluizen
In het najaar start de dienst mobiliteit met 
het project ‘Fietskluizen in Ninove’. Om het 
fietsgebruik te stimuleren, is infrastructuur van 
groot belang. Een degelijke fietsenstalling voor 
woon-werkverkeer is een eerste stap. In de 
nieuwe fietskluizen kan je je fiets veilig stallen 

en is het risico op diefstal, beschadiging door 
vandalisme of weersomstandigheden veel 
kleiner. 

•	 Centrumlaan,	tussen	Kaardeloodstraat	
en Oudstrijdersplein

Stand mobiliteit
Bij de medewerkers van de stad kan je terecht 
voor meer info over de Trage Wegen (de 
goedgekeurde wenselijkheidskaarten van 
Trage Wegen zijn er te zien) en het functioneel 
fietsroutenetwerk. Je vindt er ook de elektri-
sche fietsen en elektrische wagen van de stad.

•	 Centrumlaan,	tussen	Kaardeloodstraat	
en Oudstrijdersplein

Promillebrillenparcours
De promillebril van PISAD (drugpreventie en 
drugbegeleiding) laat deelnemers voelen wat 

ActiViteiten
Fietsevent (in samenwerking 
met e-bike rijschool)
Laagdrempelige infosessies en gewenningspar-
cours onder begeleiding, voor 40-plussers die 
kennis willen maken met de elektrische fiets 
(of al beschikken over een elektrische fiets). 
Er zijn 2 infosessies met aansluitend een 
gewenningsparcours (13.30 uur en 15.30 uur). 
Inschrijven verplicht bij de dienst 
mobiliteit (mobiliteit@ninove.be) of op 
www.ninove.be/mobiliteit. Heb je geen 
elektrische fiets? Geen probleem, wij voorzien 
verschillende elektrische fietsen.

•	 Stand:	Centrumlaan,	tussen	Kaarde-
loodstraat en Oudstrijdersplein

•	 Parcours:	Kaardeloodstraat	en	Hendrik	
van Gassenstraat
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wAAR VIND Ik wAT?

1 	Fietsgravering	politie,	binnenkoer	stadhuis	

2 	Start	en	aankomst	fietstocht	'Over	de	heuveltjes	van…',		
binnenkoer	stadhuis	

3 	Start	wandelzoektochten,	binnenkoer	stadhuis		

4 	GiS-project,	inkomhal	stadhuis	

5 	Fiesta	Europa,	Centrumlaan	

6 	infostand	mobiliteit,	Centrumlaan	

7 	Fietspunt,	Centrumlaan	

8 	Fietsevent,	Centrumlaan	

9 	initiatie	‘eenwieleren’,	Centrumlaan	

10 	Stand	Pisad	(drugpreventie	en	drugbegeleiding),	Bevrijdingslaan	

11 	Gekke	fietsen,	Bevrijdingslaan	

12 	Behendigheidsparcours	voor	jonge	fietsers,	Bevrijdingslaan	

13 	Aperitiefconcert	Smeulders	&	Smeulders,	lovertheater	cc	De	Plomblom		
(ingang	via	Oudstrijdersplein)	

14 	Boekenverkoop,	foyer	cc	

15 	Demonstraties	sportverenigingen,	Graanmarkt	en	plein	aan	de	Twijnster	

16 	Garageverkoop/rommelmarkt,	omgeving	Pamelstraat/Nederwijk	

17 	Optredens	jazz/lichte	muziek	door	de	Academie	voor	Muziek,	Woord	en	Dans,	
brandweerkazerne,	D.	De	Bodtkaai	

17 	Opendeurdag	brandweer,	D.	De	Bodtkaai	

18 	Duck	Race,	Denderkaai	

19 	Ninove	speelstad,	Dr.	Hemerijckxplein	

20	Demonstaties	hockey,	grasplein	naast	‘t	Oeverstekske

k 	K	R	A	S	J		3,	verschillende	locaties:	oud	stadhuis,	lover-	en	amfitheater	
cc	De	Plomblom,	oude	postgebouw,	Hospitaalkerk,	Koepoort,		
Graanmarkt,	Abdijkerk	en	-site	en	in	de	parochiekerk	in	Lieferinge		
(buiten	parcours	autovrije	stadscentrum)	

het effect op het gezichtsvermogen is wan-
neer je alcohol in het bloed hebt. Er zijn brillen 
die het effect van 4 tot 8 glazen en meer 
nabootsen. 
De promillebril wordt gebruikt om de deelne-
mers te laten inzien dat het inschatten van af-
standen veel moeilijker wordt en je evenwicht 
ook niet meer is zoals het zou moeten zijn. 

•	 Bevrijdingslaan

Initiatie eenwieleren
Altijd al eens willen balanceren op één wiel? 
Stefan Vanaudenhove (Unicycling) beklom 
reeds de Col du Galibier met een eenwieler en 
wil deze zomer het werelduurrecord eenwiele-
ren (momenteel 32,230 km) verbeteren.  
Op autovrije zondag geeft hij een initiatie 
waaraan zowel kinderen (vanaf 8 jaar) als vol-
wassenen kunnen deelnemen. Afspraak om  

P

PRAkTISCH
Uurregeling
Alle activiteiten vinden plaats tussen 13 uur en 
18 uur (tenzij anders vermeld).

Verkeersregeling
De meeste straten en pleinen in Ninove cen-
trum zijn vanaf 11 uur parkeervrij, en tussen 
12 uur en 19 uur verkeersvrij (alle straten en 
pleinen die binnen de rode afbakeningslijn 
vallen op het plan). 

Parkeren
Je kan je auto parkeren langs de ringwegen 
(Albertlaan, Aalstersesteenweg, Koning 
Boudewijnlaan, Brusselsesteenweg, Leopold-
laan, Elisabethlaan) en op volgende parkings: 
Carrefour, Colruyt, Mallaardparkings, PTI, HH 
Harten Instituut, parking rechtover ’t Vierkant 
(enkel toegankelijk via Mallaardstraat).
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15 uur op de Centrumlaan. De initiatie duurt 
tot 16.30 uur en is gratis. Je kan vooraf inschrij-
ven via cultuur@ninove.be. Indien niet volzet: 
aanmelden op autovrije zondag om 14.45 uur. 
Be there, samen met Dikke Dirk, Gestreepte 
Georges, Sexy Sandra, Rappe Ricardo en Ave-
rechtse Armand.

•	 Centrumlaan

Aperitiefconcert  
Smeulders & Smeulders
Bij het grote publiek zijn de broers Smeulders 
& Smeulders bekend als muzikanten van o.a. 
Bart Peeters en Kapitein Winokio. Daarnaast 
zijn ze actief in heel wat andere projecten en 
maken ze muziek voor zowel hun eigen duo 
als voor anderen. Verwacht je aan verrassende 
eigen composities afgewisseld met eigenzin-
nige bewerkingen van bestaande muziek: een 
universum beïnvloed door Oosterse en Ierse 
klanken, jazz, folk, lounge…

•	 Lovertheater	cc	De	Plomblom	(ingang	
via Oudstrijdersplein), 11 uur

Fiesta Europa
Zie p. 11. 
Fiesta Europa is een meerdaagse markt 
waaraan een veertigtal marktkramers uit heel 
Europa deelnemen.

•	 Centrumlaan,	zondag	18	september	van	
10 uur tot 19 uur

wandelzoektochten
Dit jaar zijn er 2 wandelzoektochten: een lange 
versie van 15 km en een korte van 5 km. Jij 
kiest of je tot Lieferinge wandelt voor een fikse 
tocht (inclusief een bezoek aan K R A S J  3 in 
de parochiekerk van Lieferinge, van 14 uur tot 
18 uur) of liever in de autovrije binnenstad 
blijft voor een ‘rustig aan’ parcours. Omdat we 
de auto een dagje aan kant laten, wandel je in 
de stad zonder stress. Voor beide wandelzoek-
tochten ontvangt de winnaar een mooie prijs!
Lang traject (15 km): vrij vertrek tussen 10 
uur en 13 uur, aankomst op vertrekpunt ten 
laatste om 17 uur. Deelname: 7 euro per vol-
wassene, 5 euro per kind tot 12 jaar.
Kort traject: (5 km): vrij vertrek vanaf 14 uur, 
aankomst op vertrekpunt ten laatste om 17 
uur.
Deelname: 4 euro per volwassene, 3 euro per 
kind tot 12 jaar.

•	 Binnenkoer	stadhuis,	Centrumlaan

Fietstocht  
‘Over de heuveltjes van…’
Fietstocht van 25, 45 of 75 km met start en 
aankomst op de binnenkoer van het stadhuis. 
Starturen tussen 8 uur en 12 uur (75 km) en 
tussen 8 uur en 14 uur (25 en 45 km). 
Tip! Breng al fietsend een bezoek aan 
K R A S J  3 in de parochiekerk van Lieferinge, 
van 14 uur tot 18 uur.
Deelnameprijs voor volwassenen: 3 euro per 
persoon, kinderen 1,5 euro. Organisatie in 
samenwerking met WTC Eldoradofietsers 
Zandbergen. 

•	 Binnenkoer	stadhuis,	Centrumlaan

Fietsgravering
Laat je fiets gratis graveren door de politie.

•	 Binnenkoer	stadhuis,	Centrumlaan,	 
van 9 uur tot 17 uur

Parcours gekke fietsen
Op de Bevrijdingslaan zorgt de sportdienst 
voor een traject met gekke fietsen. Lachen 
verzekerd, maar tegelijkertijd test je ook je 
fietsvaardigheid!

•	 Bevrijdingslaan

Fietsbehendigheids- 
parcours 
Slalommen tussen kegels, rijden over fiets-
rampen, op smalle planken rijden… Kinderen 
kunnen het allemaal testen! Vereist: eigen fiets 
en fietshelm.

•	 Bevrijdingslaan

Demonstraties  
sportverenigingen
Op de Graanmarkt zorgen heel wat sport-
clubs voor initiaties, demonstraties, sport- en 
spelvormen: Sandu Gym Viziri, Krav Maga 
Federation, Karate Kachi, Vzw De Kalmoes, 
Ninoofse Doelschutters, voetbalclub 
KVK Ninove/Osta Meerbeke, Den Belleman 
Country en Salsa Dansers, atletiekclub Vita, 
karate Hiryu, Mevoc Meerbeke, Dansschool 
Flex, Dance-experience en Hockeyclub 
Ninove. 
Enkel De Ninoofse Doelschutters (oprijlaan 
stadhuis), Den Belleman Country en Salsa 
Dansers (ter hoogte van café Den Belleman) 
en hockeyclub Ninove (grasveld ‘t Oever-
stekske) staan niet op de Graanmarkt.

•	 Graanmarkt	en	plein	aan	de	Twijnster

boekenverkoop bib
De bib verkoopt haar afgeschreven materialen. 
Er is voor elk wat wils: romans en informatieve 
boeken voor jong en oud staan te wachten op 
een plaatsje in je boekenkast! Dit jaar is er ook 
een groot aanbod cd’s en dvd’s.

•	 Foyer	cc	De	Plomblom

Rommelmarkt en  
garageverkoop
Rommelmarkt en garageverkoop in de wijk 
Pamelstraat-Nederwijk, in samenwerking 
met het buurtcomité. Wie zelf een standje 
wil zetten, schrijft zich op voorhand in via 
joachimdm@yahoo.com of 0499 80 89 05.

•	 Pamelstraat/Nederwijk
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Opendeur brandweer
Breng een bezoek aan de brandweerkazerne, 
leer alles over brandveiligheid in huis, maak 
een boottochtje en laat je kroost het brand-
weerparcours voor de jongsten afleggen. Er 
zijn demonstraties autobrand en vetbranden 
en ontzetten van personen uit een voertuig. 

•	 D.	De	Bodtkaai

Optredens Academie voor 
Muziek, woord en Dans
Optreden van de combo’s jazz en lichte 
muziek.

•	 Brandweerkazerne,	D.	De	Bodtkaai

Duckrace
Ronde Tafel Ninove verkocht eendjes die op 
autovrije zondag gelijktijdig te water gelaten 
worden op de Dender. Ze finishen stroom-
afwaarts, 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. Vanaf 15 uur kan je meezingen, 
swingen en jiven op onvervalste rock'n roll, 
twist, swing…met Fifties Fever. De Ninoofse 
Wendy Davis brengt Nederlandstalige en 
Engelse liedjes.

•	 Dender,	ter	hoogte	van	 
café Den Belleman, 15 uur. 

Ninove speelstad!
Grote en kleine springkastelen, vele attracties, 
knutselstanden, activiteiten door jeugdbewe-
gingen en zoveel meer voor kinderen van  
3 tot 12 jaar. Aparte zone voor de allerklein-
sten. Gratis, voor sommige attracties en activi-
teiten betaal je wel een kleine bijdrage. 

•	 Dr.	Hemerijckxplein	

50 jaar  
Dr. Hemerijckxcomité: 
‘Spreekuur onder de 
boom’
Zie onderaan deze pagina. 
Ontdek al wandelend door het autovrije 
stadscentrum de tientallen versierde bomen! 
Een initiatief naar aanleiding van de festivitei-
ten rond 50 jaar  
Dr. Hemerijckxcomité.
•	 stadscentrum

k R A S J  3 
Zie p. 4. 

K R A S J  3 vindt plaats van zaterdag 3 
september tot en met zondag 2 oktober, elke 
zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur. 
Het centrale infopunt is in het oud stadhuis, 
Oudstrijdersplein 6, Ninove. Hier kan je een 
gratis gids en wandelplan afhalen. Meer info 
op www.krasj.be.

•	 stadscentrum						

50 JAAR  
DR. HeMeRiJcKXcOMitÉ
SPREEkuuR ONDER DE bOOM 

Op 15 oktober viert het Dr. Hemerijckxcomité van Ninove zijn gouden jubileum. Met steun van 
het stadsbestuur wordt een feestelijk programma samengesteld met onder andere een tentoon-
stelling (1-15 oktober in het stadhuis) en een feestavond (15 oktober in cc De Plomblom). Het 
comité nodigt ook alle verenigingen en scholen van Ninove uit om een of meer bomen in hun 
omgeving mooi te versieren onder het motto van dokter Frans Hemerijckx: ‘Spreekuur onder de 
boom, een plaats voor iedereen’. Op die manier worden de figuur en de werkmethode van de 
wereldberoemde Ninoofse melaatsendokter heel zichtbaar in het straatbeeld. De aftrap wordt 
gegeven op autovrije zondag. Ontdek al wandelend door het autovrije stadscentrum de tientallen 
versierde bomen! 

Verenigingen die willen mee doen aan de actie ‘Spreekuur onder de boom, 
een plaats voor iedereen’ kunnen tot 15 september inschrijven bij Gerda Duwé 
via gerdaduwe@hotmail.com.     

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

Fiesta Europa is een meerdaagse markt 
waaraan een veertigtal marktkramers uit heel 
Europa deelnemen. Zij brengen meestal speci-
aliteiten, souvenirs en streekproducten 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.

Fiesta Europa

> vrijdag 16 september van 14 uur tot 22 uur

> zaterdag 17 september van 10 uur tot 22 uur

> zondag 18 september van 10 uur tot 18 uur
 
Op het muziekpodium:

>  vrijdag 16 september vanaf 18 uur: haal je 
dansschoenen uit de kast, want DJ Robin 
tovert de swingendste plaatjes tevoorschijn 
vanuit zijn oldtimerbusje

> zaterdag 17 september

-  van 13 uur tot 16 uur: van Franse chanson 
tot Nederlandstalige kleinkunst, van Adele 
tot Zuchero: met de JPEG-band kan je 
niet anders dan genieten

- vanaf 17 uur: Duo de Muze neemt je mee 
op muzikale wereldreis

>  zondag 18 september van 14 uur tot 17 uur: 
Los Perdidos zorgt met hun passionele 
gitaarklanken en een warme stem voor de 
zuiderse zon.

FIESTA EUROPA
IntErnatIOnalE FEEstmarkt 
Op 16, 17 En 18 sEptEmbEr

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
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Project ‘De wijken’
niels hemmeryckx fotografeerde

‘de wijk van zijn jeugd’ in meerbeke, zomer 2016

12 Ninove
in

fo

Jaarmarkt en belanobraderij
Op zaterdag 3 september is er jaarmarkt met de paarden- en veeprijskampen op de Centrumlaan. 
Marktkramers stellen een standje op, er zijn drankenstanden en de lokale handelaars zetten hun 
deuren wagenwijd open.

De Belanobraderij vindt plaats in de Lavendel- en Geraardsbergsestraat, Burchtstraat, Marktstraat, 
Graanmarkt, Centrumlaan, het Oudstrijdersplein en de Beverstraat op vrijdag 2 september vanaf 
16 uur, zaterdag 3 september vanaf 9.30 uur en zondag 4 september vanaf 14 uur.

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september kan je trouwens gratis parkeren op het volledige grondgebied!

OpEnbarE VErkOOp tIJDEns DE Jaarmarkt 

Fietsen, bromfietsen, voertuigen en ander materiaal dat eigendom geworden is van de stad 
worden tijdens de jaarmarkt openbaar verkocht op de parking van het politiecommissariaat, 
Onderwijslaan. Het materiaal kan bezichtigd worden vanaf 8.30 uur. 
Stads- en brandweermateriaal waaronder brandhout, een minibus … worden te koop aan-
geboden op de parking van de technische dienst aan het Paul De Montplein. Hier kan je de 
goederen komen bekijken vanaf 10 uur.

Meer	info?	Financiële	dienst,	054	31	32	77,	financiële.dienst@ninove.be

Sunday shopday 
Op zondag 2 oktober slaan Ninia Shop-
ping Center, de Verenigde Handelaars 
Ninove en de stad de handen in elkaar om 
samen met Comeos, de federatie voor han-
del en diensten, jou een onvergetelijke shopdag 
vol leuke acties en evenementjes te bezorgen.     

SHOppen

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87

StADSFOtOGRAAF 
nielS HeMMeRYcKX 
tOOnt ZiJn MeeRBeKe 
PROJECT STADSFOTOGRAFIE ‘DE wIJkEN’

In mei startten de stadsfotografen met 
het project ‘De wijken’. Elk van de vier 

stadsfotografen duikt een tijdje onder in een 
bepaalde wijk of deelgemeente van Ninove. 
Fotografe Els Huart dook in De Blokken, Niels 
Hemmeryckx toont ‘zijn Meerbeke’. Je vindt 
zijn foto’s tot eind november op groot canvas 
in verschillende voortuintjes in Meerbeke. 

Niels: “Deze reeks is eigenlijk een verlengde 
van de reeks ‘LinkedinNinove’. Toen koos 
ik er voor om de kilometer tussen het huis 
van mijn ouders en grootouders in beeld te 
brengen omdat ik in deze buurt ben grootge-
bracht. Bij het thema ‘De wijken’ wou ik nog 

een laatste keer de straten doortrekken waar 
ik mijn jongste herinneringen aan heb. In de 
reeks belichaam ik Stenebrug en Tenberg en 
alles daartussen (zoals het Hoendersveld en de 
Baantjes) Dit leek mij een uitdaging aangezien 
ik er al een reeks over gemaakt heb en het 
moeilijker is om iets nieuw te ontdekken op 
plaatsen die je door en door kent.”

Voor meer werk van de Ninoofse stadsfoto-
grafen: neem regelmatig een kijkje op 
www.ninove.be  of de Instagramaccount van 
de stad. Ook in de stadsplanborden in het 
stadscentrum is er regelmatig nieuw werk 
van een stadsfotograaf te bewonderen.     

Meer in
fo

dienst lokale economie
lokale.economie@ninove.be 
www.sundayshopday.be
054 31 32 66

de plomblom
cultuurcentrum

20172016 

09.2016
te gast in september PROGRAMMA
Schouwburg CC De Plomblom

wo 14.09.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

Polyvalente zaal De Linde

vr 16.09.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

zo 18.09.2016 / 11.00 uur
SMEULDERS EN SMEULDERS Muziek
Trekkentocht - Concert op autovrije zondag

za 24.09.2016 / 20.00 uur
DIE VERDAMMTE SPIELEREI Amusement
Een dag met Stefaan

di 27.09.2016 / 14.00 uur & 20.00 uur
THE REVENANT Film

vr 30.09.2016 / 20.00 uur
DUBBELCONCERT Muziek
Jaune Toujours en Yah Tararah

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog
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Schouwburg CC De Plomblom

wo 14.09.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

Polyvalente zaal De Linde

vr 16.09.2016
Rode Kruis Ninove / Bloedafname
054 33 85 39

zo 18.09.2016 / 11.00 uur
SMEULDERS EN SMEULDERS Muziek
Trekkentocht - Concert op autovrije zondag

za 24.09.2016 / 20.00 uur
DIE VERDAMMTE SPIELEREI Amusement
Een dag met Stefaan

di 27.09.2016 / 14.00 uur & 20.00 uur
THE REVENANT Film

vr 30.09.2016 / 20.00 uur
DUBBELCONCERT Muziek
Jaune Toujours en Yah Tararah

Els Huart

Niels Hemmeryckx

Sara Lamens

Liesbeth Renneboog



Muziek
smeulders & smeulders

Trekkentocht - 
Concert op autovrije zondag

Het duo Smeulders & Smeul-
ders stond de afgelopen jaren 
op heel wat podia.
Bij het grote publiek zijn de 
broers vooral bekend als muzi-
kanten van o.a. Bart Peeters en 
Kapitein Winokio. Daarnaast 
zijn ze echter actief bij heel wat 
andere projecten, alsook in het 
maken van eigen muziek voor 
zowel hun eigen duo als voor 
andere. Ivan en Mike hebben 
een uitgebreid parcours achter 
de rug als muzikanten bij onder 
meer Piet Van den Heuvel, Bart 
Herman, Oblomov, Buurman, 

Sabien Tiels, Hannelore Bedert, 
etc.
Smeulders & Smeulders zijn 
klassiek geschoolde muzikan-
ten, met het accordeon als basis- 
en hoofdinstrument, en compo-
nisten die een grote passie voor 
klankkleuren delen waarin ze 
elkaar graag muzikaal aftasten. 
Verwacht je aan verrassende 
eigen composities afgewisseld 
met eigenzinnige bewerkingen 
van bestaande muziek: een uni-
versum beïnvloed door Ooster-
se en Ierse klanken, jazz, folk, 
lounge,...

Stefaan, tamboer-majoor van 
wonderorkest Die Verdammte 
Spielerei, leidt zijn discipelen. 
Zonder pad, zonder doel. Vanuit 
zijn eenvoudige geest en filosofi-
sche ondoorgrondelijkheid. Zijn 
emoties laat hij verklanken door 
de trouwe schare muzikanten die 
hem klakkeloos volgt. 
Een dag met Stefaan is pure trans-
cendentie. Lang dwaalde hij langs 
straatfeesten en braderijen. En 
dan nu... Een programma voor 
cultuur minnend Vlaanderen. 
Kuier, pikkel, flaneer of stiefel 
mee in de schedelpan van Stefaan 
en laat je behagen door de hor-
monale kruisbestuiving tussen 

toonkunst en onzin met grote O. 
Feestelijk omkaderd door mooie 
instrumenten als alt-, tenor- en 
baritonsax, dwarsfluit en klarinet, 
misschien zelfs een marimba. 
Laat u in de podiumgordijnen 
jagen, om verlichte duisternis en 
muziek te vinden aan het einde 
van de tunnel... 

Ivan Smeulders:
accordeon, bandoneon
Mike Smeulders:
accordeon, piano

Stefaan De Winter:
woord, zang

Roeland Vanhoorne:
sopraansax, klarinet

Pieterjan Vandaele: altsax
Bjorn Verschoore: tenorsax

Thomas Van Gelder: baritonsax, dwarsfluit
Ruben Cooman: percussie

Alexander Ronsse: techniek en lichtplan

zo 18.09.2016
11.00 uur
Lovertheater

TOEGANG: GRATIS

Amusement
Die Verdammte Spielerei
Een dag met Stefaan

za 24.09.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 18,00
REDUCTIE: € 17,00

ABO: € 16,00

Reacties: 
“Heerlijk absurde muzikale humor”
“Ze zijn verdammt goed!”
“Wat een heerlijke combinatie van 
muziek, humor en gekkebekkentrek-
kerij”

Film
The Revenant

The Revenant is een episch avon-
tuur van één man over overle-
ven en de buitengewone kracht 
van de menselijke geest. Tijdens 
een expeditie diep in de ruige 
Amerikaanse wildernis wordt de 
legendarische avonturier Hugh 
Glass aangevallen door een beer 
en voor dood achtergelaten door 
zijn gezelschap. Tijdens zijn over-
levingstocht ondergaat Glass on-
denkbare tegenslagen en wordt hij 
verraden door zijn vertrouweling 

John Fitzgerald. Gedreven door 
zijn wil om te leven en zijn liefde 
voor zijn familie, moet Glass zich 
een weg banen door een strenge 
winter tijdens zijn meedogenloze 
overlevingstocht om uiteindelijk 
verlossing te vinden. 

USA - 2016
Western/Avontuur
156 minuten

Jaune Toujours evolueerde van 
een band met Brusselse cultsta-
tus naar een internationaal geap-
precieerde kwaliteitsband binnen 
het live circuit. Hun explosieve, 
stedelijke mengeling van muziek-
genres en talen bekoort publiek 
en pers tot ver buiten de lands-
grenzen. Met de energie van een 
rockgroep (zonder gitaren!), het 
improvisatieplezier van een jazz- 
combo, de open-mindedness van 
een wereldmuziekgroep en het 
charisma van de straatmuzikant 
schreeuwen ze hun poëtisch per-
tinente samenlevingsbeschou-
wingen van de daken. Voeg daar 
een snuif typisch Brusselse zelf-
relativering aan toe en je weet 
op welk feestje je bent. Zoals te 
horen op hun meest recente cd 
ROUTES, bijvoorbeeld. 

In 2016-2017 viert de band 20 jaar 
(en eigenlijk nog wel wat meer) 
met “Jaune Toujours 20 sth”: er 
komt een 8-delige verzamelbox 

uit (de volledige Jaune Toujours 
back catalogue: 7 albums + 1 met 
veel extra’s), een vinyl en er lopen 
allerhande speciale projecten, 
zoals het dubbelconcert met Yah 
Tararah in Ninove.

Speciale avond, want Yah Tararah 
bestaat ondertussen ook 10 jaar: 
een uitgelaten bende muzikanten 
uit Groot-Ninove, 25 stuks. Een 
batterij koper, riet en houtblazers. 
Een percussiebende, accordeon, 
gitaar, en vooral dikke strepen 
feestelijke muziek. Uit het oosten, 
noorden, zuiden en westen. Geen 
windstreek laat ze ongemoeid. 
Zolang ze maar aanslagen kunnen 
plegen, op de dansbenen. 

Regie:
Alejandro Gonzalez Inarritu
Acteurs:
Leonardo Dicaprio,
Tom Hardy, Will Poulter

Muziek
Dubbelconcert
Jaune Toujours & Yah Tararah

vr 30.09.2016
20.00 uur

Buitentheater

TOEGANG: GRATIS

di 27.09.2016
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

NIEUW: FILMVERTONINGEN OM 14.00 UUR!
Ook dit seizoen staan er heel wat mooie films op het programma.
De films worden echter niet enkel om 20.00 uur maar ook om 14.00 uur vertoond. 
Wie dus liever in de namiddag komt kijken is meer dan welkom!



Muziek
smeulders & smeulders

Trekkentocht - 
Concert op autovrije zondag

Het duo Smeulders & Smeul-
ders stond de afgelopen jaren 
op heel wat podia.
Bij het grote publiek zijn de 
broers vooral bekend als muzi-
kanten van o.a. Bart Peeters en 
Kapitein Winokio. Daarnaast 
zijn ze echter actief bij heel wat 
andere projecten, alsook in het 
maken van eigen muziek voor 
zowel hun eigen duo als voor 
andere. Ivan en Mike hebben 
een uitgebreid parcours achter 
de rug als muzikanten bij onder 
meer Piet Van den Heuvel, Bart 
Herman, Oblomov, Buurman, 

Sabien Tiels, Hannelore Bedert, 
etc.
Smeulders & Smeulders zijn 
klassiek geschoolde muzikan-
ten, met het accordeon als basis- 
en hoofdinstrument, en compo-
nisten die een grote passie voor 
klankkleuren delen waarin ze 
elkaar graag muzikaal aftasten. 
Verwacht je aan verrassende 
eigen composities afgewisseld 
met eigenzinnige bewerkingen 
van bestaande muziek: een uni-
versum beïnvloed door Ooster-
se en Ierse klanken, jazz, folk, 
lounge,...

Stefaan, tamboer-majoor van 
wonderorkest Die Verdammte 
Spielerei, leidt zijn discipelen. 
Zonder pad, zonder doel. Vanuit 
zijn eenvoudige geest en filosofi-
sche ondoorgrondelijkheid. Zijn 
emoties laat hij verklanken door 
de trouwe schare muzikanten die 
hem klakkeloos volgt. 
Een dag met Stefaan is pure trans-
cendentie. Lang dwaalde hij langs 
straatfeesten en braderijen. En 
dan nu... Een programma voor 
cultuur minnend Vlaanderen. 
Kuier, pikkel, flaneer of stiefel 
mee in de schedelpan van Stefaan 
en laat je behagen door de hor-
monale kruisbestuiving tussen 

toonkunst en onzin met grote O. 
Feestelijk omkaderd door mooie 
instrumenten als alt-, tenor- en 
baritonsax, dwarsfluit en klarinet, 
misschien zelfs een marimba. 
Laat u in de podiumgordijnen 
jagen, om verlichte duisternis en 
muziek te vinden aan het einde 
van de tunnel... 

Ivan Smeulders:
accordeon, bandoneon
Mike Smeulders:
accordeon, piano

Stefaan De Winter:
woord, zang

Roeland Vanhoorne:
sopraansax, klarinet

Pieterjan Vandaele: altsax
Bjorn Verschoore: tenorsax

Thomas Van Gelder: baritonsax, dwarsfluit
Ruben Cooman: percussie

Alexander Ronsse: techniek en lichtplan

zo 18.09.2016
11.00 uur
Lovertheater

TOEGANG: GRATIS

Amusement
Die Verdammte Spielerei
Een dag met Stefaan

za 24.09.2016
20.00 uur

CC De Plomblom

TICKETS: € 18,00
REDUCTIE: € 17,00

ABO: € 16,00

Reacties: 
“Heerlijk absurde muzikale humor”
“Ze zijn verdammt goed!”
“Wat een heerlijke combinatie van 
muziek, humor en gekkebekkentrek-
kerij”

Film
The Revenant

The Revenant is een episch avon-
tuur van één man over overle-
ven en de buitengewone kracht 
van de menselijke geest. Tijdens 
een expeditie diep in de ruige 
Amerikaanse wildernis wordt de 
legendarische avonturier Hugh 
Glass aangevallen door een beer 
en voor dood achtergelaten door 
zijn gezelschap. Tijdens zijn over-
levingstocht ondergaat Glass on-
denkbare tegenslagen en wordt hij 
verraden door zijn vertrouweling 

John Fitzgerald. Gedreven door 
zijn wil om te leven en zijn liefde 
voor zijn familie, moet Glass zich 
een weg banen door een strenge 
winter tijdens zijn meedogenloze 
overlevingstocht om uiteindelijk 
verlossing te vinden. 

USA - 2016
Western/Avontuur
156 minuten

Jaune Toujours evolueerde van 
een band met Brusselse cultsta-
tus naar een internationaal geap-
precieerde kwaliteitsband binnen 
het live circuit. Hun explosieve, 
stedelijke mengeling van muziek-
genres en talen bekoort publiek 
en pers tot ver buiten de lands-
grenzen. Met de energie van een 
rockgroep (zonder gitaren!), het 
improvisatieplezier van een jazz- 
combo, de open-mindedness van 
een wereldmuziekgroep en het 
charisma van de straatmuzikant 
schreeuwen ze hun poëtisch per-
tinente samenlevingsbeschou-
wingen van de daken. Voeg daar 
een snuif typisch Brusselse zelf-
relativering aan toe en je weet 
op welk feestje je bent. Zoals te 
horen op hun meest recente cd 
ROUTES, bijvoorbeeld. 

In 2016-2017 viert de band 20 jaar 
(en eigenlijk nog wel wat meer) 
met “Jaune Toujours 20 sth”: er 
komt een 8-delige verzamelbox 

uit (de volledige Jaune Toujours 
back catalogue: 7 albums + 1 met 
veel extra’s), een vinyl en er lopen 
allerhande speciale projecten, 
zoals het dubbelconcert met Yah 
Tararah in Ninove.

Speciale avond, want Yah Tararah 
bestaat ondertussen ook 10 jaar: 
een uitgelaten bende muzikanten 
uit Groot-Ninove, 25 stuks. Een 
batterij koper, riet en houtblazers. 
Een percussiebende, accordeon, 
gitaar, en vooral dikke strepen 
feestelijke muziek. Uit het oosten, 
noorden, zuiden en westen. Geen 
windstreek laat ze ongemoeid. 
Zolang ze maar aanslagen kunnen 
plegen, op de dansbenen. 

Regie:
Alejandro Gonzalez Inarritu
Acteurs:
Leonardo Dicaprio,
Tom Hardy, Will Poulter

Muziek
Dubbelconcert
Jaune Toujours & Yah Tararah

vr 30.09.2016
20.00 uur

Buitentheater

TOEGANG: GRATIS

di 27.09.2016
14.00 uur / 20.00 uur
CC De Plomblom

TICKETS:  € 6,00
REDUCTIE: € 5,00

NIEUW: FILMVERTONINGEN OM 14.00 UUR!
Ook dit seizoen staan er heel wat mooie films op het programma.
De films worden echter niet enkel om 20.00 uur maar ook om 14.00 uur vertoond. 
Wie dus liever in de namiddag komt kijken is meer dan welkom!



facebook.com/CCDePlomblom

Volg ons op

PRAKTISCH CC De Plomblom
OPENINGSUREN TICKETVERKOOP/SLUITINGSDAGEN
- 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.

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

website www.ccdeplomblom.org.

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 met betaalgegevens via bevestigingsmail
- Met cultuurcheques
- Online via betaallink

OPGELET!
- Wijzigingen in de programmatie zijn steeds mogelijk.

WORDT verwacht WORDT VERWACHT
vorming oktober 2017
Leren werken met je smartphone 
Een smartphone! Nu heb je er één... Maar, hoe werkt het? 
Aan de hand van deze op de praktijk gerichte cursus leer je 
vlot omgaan met je android-smartphone. Hoe kan je een 
app op je smartphone installeren? Hoe maak je gebruik van 
WiFi? Geen voorkennis vereist.

Data: 2 sessies: dinsdag 20 en 27 september 2016 van 13.30 
uur tot 16.00 uur
Prijzen: € 20,00 (standaard), € 4,00 (sociaal tarief)
Begeleiding: Hugo Conderaerts
Praktisch: Breng je smartphone met opgeladen batterij mee
Plaats: Vergaderlokaal 1ste verdieping van CC De 
Plomblom, Graanmarkt  12, 9400 Ninove (ingang 
vergaderlokalen via de Edmond De Deynstraat)

Info en inschrijvingen:
Volkshogeschool Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Sint-Annastraat 8, 9620 Zottegem 
T. 09 330 21 30, E-mail vlad@vormingplus.be,
www.vormingplus-vlad.be 

Vermeld bij je inschrijving het codenummer van de cursus.

wo 05.10.2016 / 14.30 uur
THEATERPRODUCTIEHUIS BANANN Familievoorstelling
Nellie & Cezar zijn jarig (2-5 jaar)

di 11.10.2016 / 14.00 uur & 20.00 uur
YOUTH Film

wo 12.10.2016 / 20.00 uur
ADRIAAN VAN DEN HOOF Amusement
Nee, het was gisteren ook al laat

vr 21.10.2016 / 20.00 uur
ZEPHYRUS MUSIC & LA BARRACA / Klassieke muziek
MYRDDIN, FREDERICO ORDOÑEZ, DICK VAN DER HARST
The Guitar Hero: een hommage aan Paco de Lucia

di 25.10.2016 / 20.00 uur
NICO BOON Theater & Woord
De vraag is niet: of, maar: wanneer

do 27.10.2016 / 20.00 uur
SOULSISTER Muziek
30 jaar hits

NIEUWE WEBSITE CC DE PLOMBLOM!
Met veel trots kondigen we de nieuwe website
van CC de Plomblom aan. 
Een mooie overzichtelijke site waar je informatie kan terugvinden 
over het cultuurcentrum, de programmatie, zaalverhuur, nieuwtjes, 
enz... Neem alvast een kijkje op

w w w.c c d e p l o m b l o m .o r g

b i j n a  u i t v e r ko c h t
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tOeRiStiScHe nAZOMeR
wANDELEND EN FIETSEND DE HERFST IN

Plan bier leidt je langs 
brouwers en kroegen naar 
de witkaproute
Wist je dat… er een Witkaproute bestaat? 
Deze 46 km lange fietstocht brengt je langs 
drie brouwerijen: ‘Danny’, ‘De Glazen 
Toren’ en natuurlijk ook onze 
eigen familiale brouwerij 
‘Slaghmuylder’. In de leuke 
en gezellige cafeetjes langs 
het parcours kan je halt 
houden om de streekbie-
ren te proeven, erkende 
parels waarvan kenners het 
water (nou ja) in de mond 
krijgen. Aalst en Ninove zijn 
dan ook echte biersteden. In 
deze regio groeit nog veel hop. 
Kleine brouwerijen brouwen er 
bier van wereldklasse. Onderweg vind 
je ook ‘De Heeren van Liedekercke’, het 'beste 
bierrestaurant ter wereld’. Van de Witkaproute 
en nog 6 andere wandel- en fietstochten langs 
brouwers en kroegen in Scheldeland bestaat 
een handige en overzichtelijke kaart met heel 
wat info. Het opzet kadert in ‘Plan Bier’ van 
Toerisme Scheldeland. De kaart is gratis te 
verkrijgen bij de dienst toerisme. 

wandelzoektochten  
autovrije zondag
Zie p. 10.

Molenwandeling  
op 25 september
Ninove gaat prat op zijn twee gerestaureerde 
windmolens. Tijdens een fikse wandeling van 
12 km doe je ze allebei aan: je vertrekt om 14 
uur in Appelterre aan de Wildermolen, stapt 
door het molenlandschap naar Pollare tot de 
Molen ter Zeven Wegen in Denderwindeke 
en terug. De prachtige landschappen op ‘den 
buiten’ erfden we van onze voorouders. Groen 
en rust, natuur en natuurelementen en twee 
windmolens zijn enkele wandelingrediënten. 
Stevige wandelschoenen zijn een aanrader! 
Deelname is gratis. 

Laatste editie Tabaksroute 
op 25 september 
De Tabaksroute viert haar tiende verjaardag! 
36 km lang met paard en koets door het 
buitengebied van Ninove, langs de mooiste 
landschappen en paden, is een prachtervaring. 

De route voor ruiters en menners werd in 
2006 gerealiseerd, op Ninoofs initiatief, in sa-
menwerking met Toerisme Oost-Vlaanderen. 
Het traject met start in Appelterre gaat langs 
Voorde, Aspelare, Nederhasselt, Outer en via 
Eichem terug naar Appelterre. Al negen jaar 

rijden elke laatste zondag van septem-
ber soms meer dan 200 ruiters, 

menners en passagiers, de Ta-
baksroute. ’s Morgens vertrek-

ken de paarden, vanaf de 
vroege namiddag komen 
ze weer aan. Ga zeker eens 
een kijkje nemen want de 
tiende editie is ook meteen 

de laatste! Afspraak aan de 
Wildermolen in Appelterre. 

Ninoofse reuzen  
vieren feest

En dat is niet alles: dit jaar bestaat de VVV-
Ninove vzw 30 jaar en is het reuzen-koppel 
Doeken & Doeka 70 jaar gehuwd! Om die 100 
jaar te vieren, is er een uniek Café Chantant 
met twee groepen: ‘Den Ondergrondsen Drip-
pel’ en ‘Rufijn en de Zijn’. Hou zaterdagavond 
22 oktober alvast vrij om -met ne Wit-
kap- mee te zingen en te genieten van een 
heerlijk avondje Ninoofse folk! 
Toegangskaarten in voor-
verkoop (€ 8) bij de dienst 
toerisme.

Ere wie ere toekomt: eind 
oktober opent er een reu-
zententoonstelling in het 
stadhuis. Met tal van foto’s, 
attributen en het nodige woordje 
uitleg komt de geschiedenis van de zes reuzen 
tot leven: Doeken, Doeka, Geeraard, Sinte-
Pieter, Bockstael en natuurlijk Hansken den 
Belleman, de nieuwste reuzentelg. Ook de ezel 
is van de partij!

Hou de kalender in de gaten

Vorig jaar startte de VVV-Ninove vzw in 
samenwerking met de dienst toerisme met 
winterwandelingen. Wegens groot succes 
gaan ze door met dit initiatief. Er komen 
wandelingen in november, december en 
volgend jaar in januari. Voor de data en nog 
veel meer info kan je vanaf het najaar terecht 
op de Facebookpagina en website van Ninove, 
Ninove Info, de pers…      

Meer in
fo

dienst toerisme
toerisme@ninove.be
054 31 32 85

Op de eerste dag van de zomer zette Ninove 
een nieuw beeld op ‘De Sokkel’. ‘Scriptorium’ 
van Mark Cloet nodigt uit tot reflectie op de 
site van de voormalige abdij van Ninove. 

‘De Sokkel’ is een mobiel kunstproject dat de 
stad begin dit jaar lanceerde. Bij elke verhuis 
naar een nieuwe plek plaatst een andere kun-
stenaar een nieuw beeld op de sokkel. Op die 
manier zorgt ‘De Sokkel’ voor een wisselwer-
king tussen de rust van het onbeweeglijke en 
de flexibiliteit van het mobiele. Van 10 januari 
stond ‘De wachter’ van Claude Dendauw 
aan het stadhuis van Ninove. Nu prijkt op de 
sokkel het beeld ‘Scriptorium’ van Mark Cloet. 
De sokkel staat tot half november aan de voet 
van de toren van de abdijkerk van Ninove. 

Mark Cloet (°1964, Oostende) maakte het 
beeld in 2003, in een broze wassen versie, voor 
een project in zijn geboortestad. Later dat 
jaar was het werk, intussen in brons gegoten, 
ook te zien op een solotentoonstelling van 
de kunstenaar op de Biënnale van Venetië. 
"Een scriptorium is een plaats waar mensen 
schrijven en zich bezinnen", vertelt Marc Cloet. 
"Er gaat een reflectieve houding mee gepaard. 
Daarom kozen we deze plek, die tot reflectie 
uitnodigt, als pleisterplaats voor dit beeld.” 

HET ‘SCRIPTORIUM’ 
STAAT OP DE SOKKEL

tOt HalF nOVEmbEr aan  
DE abDIJkErk Van nInOVE

Meer in
fo

dienst cultuur
cultuur@ninove.be 
054 31 32 87
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bIb - COLLECTIE IN DE kIJkER 

GRApHic nOVelS

Elke maand belicht de bib 
een ander onderdeel van 

de collectie. Deze maand staan 
de graphic novels in de spot-
lights. De bib heeft er een 300-tal 
in de collectie. 

Graphic wat?
Een graphic novel is een verstript 
boek. Of een strip die meer op 
een boek lijkt. Of een boek dat 
meer op een strip lijkt. Eenvou-
diger gezegd: een beeldroman. 
Graphic novels zijn meestal 
bestemd voor volwassenen. 
De verhaallijn is doorgaans wat 
moeilijker dan in een klassieke 
strip. 
De graphic novel heeft tegen-
woordig de status van een 
hoogwaardige en gewaardeerde 
kunstvorm. Zo zijn enkele klassie-
kers uit onze literatuur verstript 
tot een graphic novel. Denk aan 
‘De avonden’ van Gerard Reve, 
dat is bewerkt door Dick Matena. 

De klassiekers
Zin om eens een graphic novel te 
proberen? De bib heeft heel wat 
klassiekers in de aanbieding.

Watchmen bv. Een twaalfdelige 
comicserie, geschreven door 
Alan Moore, getekend door 
Dave Gibbons én verfilmd in 
2009. Superhelden worden er in 
de realiteit geplaatst en hebben 
invloed op maatschappelijke 
vraagstukken als de Vietnam-
oorlog, de Koude Oorlog en de 
technologische vooruitgang. 
Persepolis is een autobiografische 
boek dat het leven beschrijft van 
Marjane Satrapi net na de Islami-
tische Revolutie in Iran. Satrapi 
groeit op in een door godsdienst 
gedomineerde maatschappij. 
Als lezer volg je haar van haar 
kindertijd tot de adolescentie, en 
de nieuwe problemen waarin ze 
steeds verzeild geraakt. 
In De aankomst van Shaun Tan 
brengt de auteur gevoelens in 
beeld, die emigranten van over 
de hele wereld moeten voelen 
wanneer zij kennismaken met 
een land dat hen volkomen 
vreemd is. 
In Zwart gat van Charles Burns 
tenslotte volgt de auteur een 
groep jongeren die op de drem-
pel van de volwassenheid staan. 
Ze experimenteren met drank, 

drugs en seks in de jaren ‘70 van 
David Bowie en Neil Young. 

Talent van eigen 
bodem 
Onder de graphic novels in de 
bib vind je ook heel wat Vlaams 
talent. Ergens waar je niet wil zijn 
was de doorbraak van de jonge 
Brecht Evens. Het is een kleurrijke 
beeldroman met aquareltekenin-
gen. De zeer vermoeide man en 
de vrouw die hartstochtelijk van 
Bonsai hield is een nieuwkomer 
van Peter Verhelst en Kaatje 
Vermeire. Dit boek beschrijft het 
verlangen naar een allesomvat-
tende liefde. In Wij twee samen 

van Ephameron beschrijft de 
auteur de aftakeling van haar va-
der, die dement is. Of wat dacht 
je van De maagd en de neger? Dit 
debuut van Judith Vanistendael, 
dochter van schrijver Geert Van 
Istendael, is een autobiografische 
verhaal over de relatie van de 
jonge Belgische economiestu-
dente Sofie met de vluchteling 
Abou uit Togo. 

De graphic novels vind je op 
de eerste verdieping van de 
bib en vlakbij de stripreek-
sen. Ze staan alfabetisch 
gerangschikt volgens titel. 
Bekijk de collectie via ninove.
bibliotheek.be.
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naast meer dan 100.000 boeken voor jong en oud, heeft 

de bib een mooi aanbod muziek, film, kranten - op papier 

en digitaal - en tijdschriften. Maar wist je dat de bib ook 

een collectie games heeft voor wii u, pS4 en Xbox One? 

Dat er een taalpunt nederlands is voor wie onze taal wil 

leren? en er een aanbod is voor kinderen met dyslexie? 

Meer in
fo

Bibliotheek
bib@ninove.be 
054 32 40 04

SPAARACTIE 
EERSTE 
LEZERS 
Eerste lezers kunnen tijdens het 
hele schooljaar sparen voor “Het 
boek van Akim”, een boek van 
Claire De Lombaert en An De 
Bode. Zit je kind in het eerste 
leerjaar? Vraag een spaarkaart aan 
de balie. Bij elk bibbezoek ont-
vang je een stempel. Na vijf be-
zoeken kan je je volle spaarkaart 
inruilen voor het leesgroeiboek. 

LEESGROEP VOLwASSENEN 
Ben je enthousiast over een boek en wil je die leeservaring graag delen? 
Sta je open voor intrigerende en verrassende inzichten van andere lezers? 
Heb je zin in geanimeerde gesprekken over boeken? Dan is er goed 
nieuws: de bib heeft een leesgroep voor volwassenen. De leesgroep komt 
bijna elke maand samen op maandagavond om 20 uur. Per deelname 
betaal je 2 euro. Dit najaar staan volgende titels op het programma:

> 26 september: La Superba - Ilja Leonard Pfeijffer
> 7 november: Het smelt – Lize Spit
> 19 december: Cécile – Ish Ait Hamou

Heb je interesse om deel uit te maken van de leesgroep? Neem vooraf 
contact op met de bib via 054 32 40 04 of bib@ninove.be. De bib be-
zorgt je telkens een exemplaar van het te bespreken boek. 
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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 volwassenen. Op donderdag 1 septem-
ber beginnen de lessen al: wees er dus vlug bij!

inschrijvingen van

1 september tot 30 september:
Tijdens de openingsuren van het secre-
tariaat in de betreffende vestigingsplaats
(zie http://academieninove.be)

tarieven:
>	 jongeren	€	63	/	€	41*
>	 volwassenen	€	301	/	€	126*
	 (*	informeer	naar	de	voorwaarden)

NINOVE • DENDERWINDEKE • 

MEERBEKE • DENDERHOUTEM • 

HAALTERT • LIEDEKERKE • ROOSDAAL
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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 Sa-
menzang, 2,5u/week

>  2e tot 4e jaar: Algemene mu-
zikale vorming en Samenzang, 
2,5u/week, Instrument of 
Zang, 1u/week

volwassenen > 3 leerjaren 
(vanaf 15 jaar)
>  1e tot 3e jaar: Algemene mu-

zikale vorming (notenleer) en 
Samenzang, 2,5 u/week op 1 dag, 
Instrument of Zang, 1u/week

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 artis-

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

volwassenen > 2 leerjaren 
(vanaf 15 jaar)
> 1e en 2e jaar: Algemene artis-

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

lAGeRe GRAAD
jongeren > 4 leerjaren (vanaf 
8 jaar of 3de leerjaar basis-
school)
> 1e tot 4e jaar: Algemene ver-

bale vorming (dictie), 1u/week

MiDDelBARe GRAAD >  
3 leerjaren
>  1e tot 3e jaar: Algemene mu-

ziekcultuur, 1u/week, Instrument 
of Zang, 1u/week, keuze uit 
Samenspel, Ensemble, koor of 
Begeleidingspraktijk, 1u/week

Een greep uit het aanbod van in-
strumenten: blokfluit, dwarsfluit, 
piccolo, klarinet, saxofoon, hobo, 
trompet, hoorn, trombone, 
euphonium, tuba, bugel, cornet, 
accordeon, piano, orgel, bei-
aard, keyboard, slagwerk, gitaar, 
elektrische gitaar, basgitaar, viool, 
altviool, cello, contrabas.

Een aantal van deze instrumen-
ten is te huur in de academie.

MiDDelBARe GRAAD >  
3 leerjaren
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 Voor-
dracht, Toneel of Welspre-
kendheid, 1u/week

HOGeRe GRAAD >  
3 leerjaren
>  1e tot 3e jaar: Instrument 

of Zang, 1u/week, keuze uit 
Instrumentaal of Vocaal en-
semble, koor of Begeleidings-
praktijk, 1u/week

Mogelijke opties, toe te voegen 
aan lessenpakket:
Ensemble Jazz / Lichte Muziek,
Muziektheorie, Luisterpraktijk, 
Muziekgeschiedenis

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 ouderco-
mité).

HOGeRe GRAAD 
>  1e tot 3e jaar: Voordracht, 

Toneel of Welsprekendheid, 
1u/week of Creatief schrijven, 
2u/week

 Repertoirestudie Woordkunst,
 1u/week

HOGeRe GRAAD >  
3 leerjaren
>  1e tot 3e jaar: klassieke dans, 

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

dans, 1u/week
 Artistieke training, 1u/week
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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

> facebook:  
MWD Ninove

MiDDelBARe GRAAD 
> 1e tot 3e jaar: klassieke of 

hedendaagse dans, 1u/week, 
Artistieke training, 1u/week
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Het fenomeen van 
vertrekkende en 

terugkerende strijders en het 
fenomeen van terroristische 
activiteit in eigen land is niet 
nieuw. De huidige omvang van 
het probleem en de specifieke 
dreiging die ervan uit gaat, vragen 
evenwel om een gerichte aanpak. 
De aanpak van radicalisering 
staat dan ook al een tijdje hoog 
op de agenda van de regionale en 
federale overheden. De stad wil 
dit aanvullen en ondersteunen 
met een lokale aanpak.

Lokale integrale  
veiligheidscel
Het beleid van de stad krijgt ge-
stalte in de vorm van een Lokale 
Integrale Veiligheidscel (LIVC). 
Het LIVC bestaat uit sociale dien-
sten van het lokaal bestuur en de 
lokale politie en wordt voorge-

zeten door de burgemeester. Het 
zal elk individueel dossier van 
(mogelijk) geradicaliseerde indi-
viduen analyseren en een gepaste 
aanpak uitwerken. Elk dossier 
wordt afzonderlijk bekeken. Als 
het LIVC van oordeel is dat er 
sprake is van een bedreiging voor 
de openbare veiligheid worden 
de federale inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten meteen op 
de hoogte gebracht en staan zij 
in voor de verdere opvolging van 
het dossier. 

Als het LIVC van oordeel is dat er 
sprake is van radicalisering, maar 
er is geen onmiddellijke bedrei-
ging voor de openbare veiligheid, 
wordt er een individuele aanpak 
opgestart. Een partnertafel met 
socio-preventieve diensten 
bekijkt op welke manier ze met 
het individu een opvolgingstra-
ject kunnen opstarten. Zo willen 

ze jongeren en jongvolwassenen 
beschermen die anders dreigen 
verloren te gaan in handen van 
extremisten. Het LIVC volgt dit 
traject op en evalueert regelmatig 
het veiligheidsrisico. 

Meldpunt
Via een centraal meldpunt ver-
zamelt het LIVC alle informatie 
over individuen die mogelijk 
aan het radicaliseren zijn. Het 
meldpunt richt zich in eerste 
instantie naar mensen die profes-
sioneel of in het vrijetijdsleven in 
contact staan met jongeren en 
jongvolwassenen. Denk aan ou-
ders, leerkrachten, sporttrainers, 
welzijns- en gezondheidswerkers, 
jeugdwerkers enzovoort. Zij zijn 
het best geplaatst om verande-
ringen in het gedrag van jongeren 
in te schatten en signalen 

van radicalisering te detecteren. 
Uiteraard staat dit meldpunt 
ook open voor burgers die hun 
bezorgdheden willen delen met 
het LIVC.

Infomoment  
eerstelijnswerkers
Om eerstelijnswerkers te ver-
sterken bij het herkennen van 
signalen van radicalisering orga-
niseert de stad een infomoment 
op woensdag 21 september. Hier 
zal Luc Van Der Taelen van de fe-
derale politie meer duiding geven 
bij het radicaliseringsproces en 
geeft hij tips hoe radicalisering ter 
herkennen.      

21 september is door de Ver-
enigde Naties uitgeroepen tot ‘In-
ternationale Dag voor de Vrede’. 
In ons land spoort Vrede vzw alle 
Vlaamse steden en gemeenten 
aan om de idealen van vrede te 
promoten en op zoveel mogelijk 
openbare plaatsen en scholen de 
vredesvlag te laten wapperen. De 
stad kocht een 40-tal ‘Vredesvlag-
gen’ voor de openbare gebou-

wen, de stedelijke basisscholen en 
de begraafplaatsen. 

Hang zelf je vlag uit

Heb je thuis een vredesvlag, hang 
die dan uit van 17 tot en met 25 
september. Foto’s van wapperen-
de vredesvlaggen kun je tweeten 
via #vredesvlag of delen via de 
facebookpagina van Vrede vzw.

NINOVE HANGT VREDESVLAG UIT 
In DE WEEk Van 21 sEptEmbEr 

Meer in
fo

dienst integratie
integratie@ninove.be
054 31 32 48

Sinds het begin van het conflict in 

Syrië is een aantal personen uit 

België vertrokken naar Syrië of zijn 

buurlanden om deel te nemen aan 

de gewapende strijd of om er zich 

op permanente basis te vestigen. 

Dit aantal neemt al een tijdje af, 

maar naarmate de terreurorgani-

satie iS terrein verliest in Syrië en 

irak, neemt het veiligheidsrisico 

binnen europa toe.

ninOVe weRKt ROnD RADicAliSeRinG

Het stadsbestuur, het Verbond 
van Ninoofse Oudstrijders, Weer-
standers en Politieke Gevange-
nen, Krijgsgevangenen, Werk-
weigeraars en Weggevoerden, 
Strijdersbond 1940-1945, Het 
Onafhankelijkheidsfront, Belgisch 
Partizanenleger en Patriottische 
Milities nodigen je uit voor 
de huldeplechtigheid 

aan de gesneuvelde stadsgenoten 
op zaterdag 3 september.

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

> 14.30 uur: hulde aan de ge-
sneuvelden

HERDENKING BEVRIJDING NINOVE

Meer in
fo

dienst evenementen
evenementen@ninove.be
054 31 32 88
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Sinds september 2015 
werden 973 huisbe-

zoeken afgelegd in Meerbeke 
en Denderwindeke. Okegem, 
Neigem en Lieferinge zijn de 
volgende deelgemeenten die op 
de planning staan.

Het overgrote deel van de senio-
ren (85%) ervaarde het bezoek als 
zeer positief. De gezellige babbel 
en de tijd die voor de senior werd 
vrijgemaakt om te luisteren naar 
hun noden en behoeften en het 
vrijblijvend en informatief karak-
ter van het bezoek, werd enorm 
gewaardeerd. De zorggids die ze 

kregen, was de kers op de taart. 
Een zeer beperkte groep (5%) had 
geen interesse of stond weigerach-
tig ten aanzien van het bezoek. 

Het project wil vooral preventief 
werken. Het is de bedoeling 
om de senior zolang mogelijk 
thuis te laten wonen met de 
maximale zorg. Bij veel senioren 
zijn er nog emotionele drempels 
om mogelijke oplossingen voor 
hulp op korte of lange termijn te 
aanvaarden. Het is dan ook zeer 
fijn om te ervaren dat een aantal 
senioren door het bezoek van 
het Mobiel Sociaal Huis toch de 

stap heeft gezet naar de nodige 
dienst- en hulpverlening. Een 
aantal senioren krijgt zo maande-
lijks een financieel extraatje zoals 
de Vlaamse Zorgverzekering, 
een incontinentieforfait, gratis 
vuilniszakken, een verwarmings-
toelage …

Meer vragen over het project of 
wil je zelf graag huisbezoekvrijwil-
liger worden? Neem dan contact 
op met Peggy Nys via 
info@mobielsociaalhuis.be of 
via 0470 31 75 82.      

1 JAAR wERkING 

MOBiel SOciAAl HuiS  

Meer in
fo

Sociaal Huis
info@mobielsociaalhuis.be
0470 31 75 82

Meer in
fo

OCMW Ninove, dienst huisvesting 
kathleen.deslagmeulder@ocmw.ninove.be
054 51 53 73
tim.willems@ocmw.ninove.be
054 51 53 58

Het project Mobiel Sociaal 

Huis mag zijn eerste ver-

jaardagskaarsje uitblazen. 

Dit project wil de ninoofse 

senior informeren over 

welke dienst- en zorg-

verlening er in ninove 

bestaat. Dit gebeurt via 

een huisbezoekvrijwil-

liger, onder leiding van de 

coördinator.

Een sociaal verhuur-
kantoor (SVK) huurt wo-

ningen op de private huurmarkt 
om ze daarna te verhuren aan 
woonbehoeftige gezinnen en 
alleenstaanden. Het biedt de 
eigenaar-verhuurder gedurende 
negen jaar de nodige garanties 
op vlak van betaling van huur, 
het onderhoud van de woning, 
zonder de administratieve 
beslommeringen. De huurprijs is 
marktconform maar wel net lager 
dan een private marktprijs. 

Het Sociaal Verhuurkantoor 
huurt zo’n 350 woongelegen-
heden op de private huurmarkt 
van 18 gemeenten (Aalst, Brakel, 
Denderleeuw, Erpe-Mere, Ger-
aardsbergen, Haaltert, Herzele, 
Kluisbergen, Lede, Lierde, Ninove, 
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, 
Sint-Lievens-Houtem, Zingem, 
Zottegem en Zwalm) en 
verhuurt deze aan sociaal 
kwetsbare huurders. Het 
is een uitdaging om 
de vraag naar een 

betaalbare woning te koppelen 
aan het aanbod. 
In Ninove telt het SVK momen-
teel 48 woongelegenheden, maar 
ook hier is de vraag groter dan 
het aanbod. Zowel de stad, het 
OCMW als het SVK willen een 
groei van dit aantal woningen 
realiseren. 
Als eigenaar-verhuurder kan je 
contact opnemen met het SVK 
op het telefoonnummer  
053 39 40 70 of via 
info@svkzovl.be.

Infoavond  
28 september
Heb je graag een extra woordje 
uitleg over de werking van het 
SVK en wat de voordelen inhou-
den voor verhuurders/eigenaars? 
Kom gerust langs op de info-
avond op 28 september 
vanaf 19 uur in de bibzaal van 
cc De Plomblom (1e verdieping, 
ingang E. De Deynstraat).      

VeRHuuR GeRuSt AAn 
SVK ZuiD-OOSt-VlAAnDeRen
Je wil met een gerust hart verhuren zonder de admi-

nistratieve bekommernissen en met de zekerheid van 

huurbetaling en onderhoud van je woning? Het Sociaal 

Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen is hiervoor de 

ideale partner.

Sociaal Verhuurkantoor

Zuid-Oost-Vlaanderen vzw
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Ouderbijeenkomst  
‘Je kleuter voor het eerst 
naar school?’
Gaat je kleuter binnenkort voor het eerst naar 
school of startte het dit schooljaar al in de 
eerste kleuterklas? Dan heb je misschien heel 
wat vragen. Die kunnen beantwoord worden 
tijdens de ouderbijeenkomst. Hier komen 
verschillende onderwerpen aan bod: zindelijk-
heid, algemene ontwikkeling, wat gebeurt er in 
de kleuterklas? Je krijgt informatie, maar kan er 
ook terecht met je eigen vragen. Er is opvang 
voor de kindjes en hun jongere broertjes en 
zusjes. 

> vrijdag 14 oktober om 9 uur of dinsdag 18 
oktober om 18.30 uur. Sessies duren onge-
veer 2 uur

> consultatiebureau Kind en Gezin, Aalsterse-
steenweg 39, Ninove

> gratis

Meer info en inschrijving?   
OCMW Ninove, Dorien Stevens, dorien.
stevens@ocmw.ninove.be, 0470 31 75 83 

Sociale vaardigheids- 
training voor kinderen uit 
het 5e en 6e leerjaar
Heeft je kind moeite om sociale contacten 
te maken of te onderhouden, laat het soms 
over zich heen lopen, wordt het gepest, voelt 
het zich boos, gefrustreerd of verdrietig en 
weet het niet hoe het dat kan uiten,…? Op 
deze training leert je kind met deze gevoelens 
omgaan.

> infoavond op 5 september om 18.30 uur
> 10 kindersessies op woensdag 12 en 26 ok-

tober, 9 en 23 november, 7 en 21 december, 
11 en 25 januari 2017 en 8 en 22 februari 
2017, telkens van 13.30 uur tot 15.30 uur

> 3 ouderavonden op maandag 14 november, 
19 december en 30 januari 2017, telkens van 
18.30 uur tot 20 uur

> vergaderzaal jeugdcentrum De Kuip, 
Parklaan 1, Ninove

Meer info?  
Centrum voor Geestelijke Gezondheids-
zorg Zuid-Oost-Vlaanderen, 078 15 55 70

Lezing 
'Anders kijken en luisteren 
naar kinderen – tussen 
koesteren en kaderen'
Lut Celie, psychotherapeut, verliestherapeut, 
trainingsdocent en supervisor van vzw De 
Bleekweide brengt de lezing ‘Anders kijken en 
luisteren naar kinderen – tussen koesteren en 
kaderen’. Positief omgaan met kinderen is het 
uitgangspunt van deze vorming. Hoe kan je 
kinderen duidelijk aangeven dat handelingen 
en gedragingen laakbaar zijn maar tegelijk 
pedagogisch positief blijven doorklinken? 
Zijn er vaardigheden die je kan aanleren om 
negatieve spiralen te voorkomen? En hoe kan 
je lastig gedrag van kinderen dat een slechte 
gewoonte is geworden, afleren? 

> dinsdag 4 oktober 
> zaal De Linde in Meerbeke
> gratis, inschrijven verplicht bij de dienst so-

ciale zaken. Vermeld bij inschrijving je naam 
en het aantal aanwezige personen

Meer info en inschrijving?  
Dienst sociale zaken,  
sociale.zaken@ninove.be, 
054 31 32 45.      

HuiS VAn Het KinD 
inFORMeeRt

kINDEROPVANG IN 

’t KADeeKen 

Meer in
fo

Huis van het Kind
dienst sociale zaken
sociale.zaken@ninove.be  
054 31 32 45 Meer in

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

Voor- en naschoolse of buitenschoolse opvang 
voor je kind van 2,5 jaar t/m 12 jaar nodig in het 
nieuwe schooljaar? Dan kan IBO ’t Kadeeken de 
oplossing zijn! ’t Kadeeken is open op:

>  schooldagen: van 6.45 uur tot 9 uur en van 
15 uur tot 19 uur 

>  woensdag: van 6.45 uur tot 9 uur en van  
12 uur tot 19 uur 

>  zaterdag: van 9 uur tot 15 uur
>  vakantie- en schoolvrije dagen (pedagogi-

sche studiedagen): van 6.45 uur tot 19 uur

Op schooldagen (ook woensdag) 
brengen de meeste scholen de kinde-
ren met de bus naar ’t Kadeeken.

belangrijk

Vooraf reserveren is verplicht! Op woensdagna-
middag, vakantie- en schoolvrije dagen moet 
je vooraf betalen. Op gewone schooldagen of 
op zaterdag betaal je het verschuldigde bedrag 
bij afhaling van het kind. Je kindje wordt pas op-
gevangen wanneer een compleet dossier is aan-
gemaakt. Vraag de formulieren in ’t Kadeeken.

Inschrijven

De inschrijvingen voor de herfstvakantie 
starten binnenkort:
> maandag 3 oktober vanaf 16 uur: inschrij-

ving voor kinderen jonger dan 6 jaar (en 
hun broers en zussen) die in Ninove wonen 
of in Ninove naar school gaan

> dinsdag 4 oktober vanaf 16 uur: inschrijving 
voor alle kinderen van Ninove of kinderen 
die in Ninove naar school gaan

> donderdag 6 oktober: iedereen

tarieven

> Voor- en naschoolse opvang, woensdagna-
middag en zaterdag: 0,90 euro per begon-
nen half uur

> Vakanties en schoolvrije dagen:
          - minder dan 3 uren: 3,5 euro
          - tussen 3 en 6 uren: 5 euro per kind
          - vanaf 6 uren: 10 euro per kind

Het tien- en vieruurtje zijn in de prijs inbegre-
pen. Je krijgt 25% korting wanneer meerdere 
kinderen uit hetzelfde gezin worden opgevan-
gen. Sociaal tarief is mogelijk.       
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september =  
maand van de sportclub

Tal van Ninoofse sportclubs zet-
ten tijdens de maand september, 
de ‘maand van de sportclub’, hun 
deuren open. Een folder met de 
deelnemende clubs en de uren 
waarop de activiteiten plaats 
vinden, haal je in de sporthal.

sport voor 50-plussers

> Curve bowls. Wekelijks bolspel 
op maandag en vrijdag, 
telkens van 14 uur tot 16 uur 
in sporthal ‘t Sportstekske. 
Deelnameprijs: 1 euro/beurt, 
10 euro/10-beurtenkaart of 20 
euro/abonnement/trimester

> Seniorenturnen. Start 5 
september. Wekelijkse 
spierversterkende oefeningen, 
relaxatieoefeningen, partner-
oefeningen, telkens van 15 uur 
tot 16 uur (behalve tijdens de 
schoolvakanties). Deelname-
prijs: 18 euro/10-beurtenkaart

> Kubbs en badminton. Iedere 
donderdag vanaf 8 september 
(behalve tijdens de schoolva-
kanties) van 14 uur tot 16 uur: 
kubbs, van 15 uur tot 16 uur: 
badminton

> Move@50. Donderdag 
 29 september. Sportdag voor 

50-plussers, georganiseerd 
door de regiosportdienst Zuid-
Oost-Vlaanderen in sporthal 
Ottoy, Denderleeuw. Er staan 
verschillende binnen-en bui-
tensporten op het programma. 
Deelnameprijs:  7 euro.

Inschrijvingen  
sportactiviteiten  
herfst- en kerstvakantie

Vanaf 1 september kan je via 
www.ninove.be/sport en 
recreatie inschrijven voor:

> Kleuterhappening: 3 november

> Move to dance (1e tot  
6e leerjaar): 4 november

> Sportdag kleuters (1e tot  
3e kleuterklas), ouders en 
grootouders: 5 januari 2017

> Danshappening (1e leerjaar tot 
4e middelbaar): 6 januari 2017

Deelnameprijs: 10 euro. Alle info 
over de kampen lees je in ‘De 
Kriebelaar’, op te halen bij de 
sportdienst. 

De kriebelaar

Op de hoogte blijven van de sport-
mogelijkheden van de sportdienst 
en de sportclubs? Haal in de sport-
hal het boekje ‘De Kriebelaar’.

barbarian Obstacle run 
op 19 november

Op zoek naar actie? Geen vrees 
voor een beetje modder? De 
Barbarian Obstacle Run op zater-
dag 19 november is een haalbare 
hindernissenloop met meer dan 
18 obstakels van 6 of 12 km 
doorheen het prachtig provinciaal 
domein De Gavers in Geraardsber-
gen. Schrijf in vóór 15 september 
en ontvang extra korting!

Info en inschrijven?  
www.regiosportzov.be,  
www.facebook.com/Barbarianob-
staclerun 

sluitingsperiode zwembad 
De kleine Dender

Zwembad De Kleine Dender is 
gesloten van 1 tot en met 10 
september (jaarlijks onderhoud).

SepteMBeR  
SpORtMAAnD

Meer in
fo

sportdienst
sport@ninove.be  
054 33 93 97
zwembad De Kleine Dender
dekleinedender@ninove.be  
054 33 40 64

VeiliG in Het 
VeRKeeR
Octopuspalen aan alle basisscholen 
De dienst mobiliteit maakte in samenspraak met de directie, leerkrach-
ten en ouderraden van de Ninoofse basisscholen inplantingsplannen 
voor het plaatsen van octopuspalen, trottoirpalen en beschermbeugels 
aan schoolomgevingen. Die samenwerking was heel vruchtbaar. Ouder-
raden en directie kennen het beste de pijnpunten rond foutparkeren, 
wat de populairste toegang van de school is en hoe de leerlingen de 
school bereiken.

Een Octopuspaal is van ver te zien en herkenbaar. Hij moet de au-
tomobilisten attent maken dat ze een school naderen en 
ondersteunt ook mee de zone-30. De beugels voorko-
men foutparkeren – een vaak gehoorde klacht van de 
gemachtigde opzichters – en laten de toegang tot de 
school ordentelijker verlopen. Door de school-
omgeving beter te laten opvallen, wil de stad 
de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen 
verhogen.

De eerste reeks palen verschenen al in 
het straatbeeld langsheen de gemeen-
tewegen. In de volgende fase (begin 
september) komen de scholen langs 
de gewestwegen aan bod.

buurtoverleg rond eenrichtingsverkeer 
Outerstraat-bovenhoekstraat
Begin juni voerde de stad in een proefperiode eenrichtingsverkeer in 
de Outerstraat en Bovenhoekstraat in om de verkeersveiligheid in de 
betrokken straten te verhogen. Begin juli werd in een enquête gepeild 
naar de mening en de suggesties van bewoners en omwonenden. 
Uit de enquête bleek dat 64% van de deelnemende inwoners van de 
Outerstraat en Bovenhoekstraat voor het behoud van het eenrichtings-
verkeer is. Bij de deelnemers aan de enquête die niet in de Outerstraat 
en Bovenhoekstraat woonden was 45% voor het eenrichtingsverkeer. 
De enquête leverde bovendien een pak suggesties op om de situatie in 
beide straten te verbeteren.

Het stadsbestuur wil de resultaten van deze enquête en de suggesties 
die daarbij naar boven kwamen, bespreken op een open buurtoverleg 
in buurthuis De Pallieter in Outer op donderdag 29 september om 
20 uur. Pas na dit overleg zal de gemeenteraad zich uitspreken over een 
eventuele definitieve invoering van eenrichtingsverkeer.

> donderdag 29 september om 20 uur
> buurthuis De Pallieter, Smid Lambrechtstraat 102, Outer      

Meer in
fo

dienst mobiliteit
mobiliteit@ninove.be  
054 31 32 82
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Het BuuRtinFORMAtie-
netweRK (Bin) 
Veiligheid en zich veilig voelen, staat hoog op de agenda van 

de stad. een Buurtinformatienetwerk (kortweg Bin) kan hier toe bijdragen.

> Wijk 1: Okegem -  Denderhoutembaan 
-  Centrum (Doornkwartier): inspecteur 
Kotrla Stepanka, tel. 054 31 89 17 -  
GSM: 0478 95 84 33

>	Wijk	2:	Outer/Lebeke	-		Centrum	 
(Preulegem): inspecteur Liesje Schockaert, 
tel. 054 31 89 18 - GSM: 0478 95 86 38

> Wijk 3: Aspelare -  Nederhasselt - Voorde 
- Centrum (Graanmarkt): inspecteur 
Johan Kallaerts, tel. 054 31 89 18 -  
GSM: 0474 98 54 51

> Wijk 4: Appelterre-Eichem - Centrum 
(Ninia): inspecteur Yvan De Saegher,  
tel. 054 31 89 17 - GSM: 0474 98 54 50

> Wijk 5: Pollare -  Denderwindeke -  
Centrum (omgeving Parklaan):  
inspecteur Marc Van Bossuyt,  
tel. 054 31 89 19 - GSM : 0478 95 81 20

> Wijk 6: Meerbeke - Denderwindeke 
-  Lieferinge - Centrum  (stationsbuurt): 
inspecteur  Johan Derder, tel. 054 31 89 19 - 
GSM: 0478 95 86 39

> Wijk 7: Meerbeke - Neigem - Industrie-
park - Centrum (Désiré De Bodtkaai): 
inspecteur Dorien Van Eeckhoudt,  
tel. 054 31 89 17 - GSM: 0478 95 84 34

Een BIN wil het veiligheidsgevoel ver-
hogen en het plegen van misdrijven 

helpen voorkomen.

Hoe?

Een BIN is een gestructureerd samenwer-
kingsverband tussen burgers uit een bepaald 
gebied, onder leiding van een coördinator. 
De coördinator is iemand uit de buurt, maar 
behoort niet tot de politiediensten. Als BIN-
medewerkers iets abnormaals opmerken of 
er is iets gebeurd, bellen ze het nummer 101 
of de politie. De politiedienst evalueert de 
informatie en neemt de nodige maatregelen. 

De lokale politie verbindt er zich ook toe drin-
gende en preventieve berichten over misdrij-
ven en criminaliteit aan de leden van het BIN 
te sturen. Via een sms en e-mailbericht wordt 
zeer snel dringende informatie verspreid. Zo 
kan de politie misdrijven en verdachte gedra-
gingen detecteren zonder te patrouilleren of 
bijzondere waakacties te organiseren.

preventieve maatregelen

Daarnaast kan het BIN nog een aantal sociale 
en preventieve taken vervullen. In woonwij-
ken, buurten of gemeenten waar het BIN 
werd opgestart, groeit een grote solidariteit 
en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert o.a. 
in het elkaar ondersteunen bij het nemen 
van preventieve maatregelen. Buurtbewoners 
verklaren zich ‘goed en veilig’ te voelen.

Voel je je geroepen om ook BIN-mede-
werker te worden? Stuur dan je kandida-
tuur naar burgemeester@ninove.be of 
laat het telefonisch weten op het num-
mer 054 31 32 27.

Voor verdere informatie kan je steeds terecht bij:
> Politiezone Ninove (Onderwijslaan 75), 

commissaris Benny Van Holder,  
054 31 89 16, benny.van.holder@skynet.be

> Stad Ninove, Kabinet burgemeester  
(Centrumlaan 100), Geert Goubert,  
054 31 32 27, geert.goubert@ninove.be

Ninove
in

fo

RECHTZETTING 
GAS-BROCHURE 
In de GAS-brochure die je eind juni in de bus 
kreeg, sloop er een foutje op p. 14: 

Stilstaan en parkeren is verboden 

> op de fietspaden of op minder dan 5 meter 
van het begin of einde ervan (en niet 3 zoals 
in de brochure staat)

> op de zebrapaden en oversteekplaatsen 
voor fietsers of op minder dan 5 meter 
ervoor (en niet 3 zoals in de brochure staat)

Het volledige GAS-reglement kan je terug-
vinden op www.ninove.be (onder veiligheid 
en gezondheid).

De wiJKinSpecteuRS in 2016
Ninove en deelgemeenten zijn onderverdeeld in sectoren (wijken). Voor elke sector is er 

een wijkinspecteur verantwoordelijk. Deze wijkinspecteur zorgt ervoor dat de politie 
dichter bij de mensen staat. Hij luistert naar de klachten van de inwoners en biedt, indien mogelijk, 
een oplossing aan. Hij kan ook steeds optreden bij elke politionele overtreding (bv. wildparkeren, 
belemmering van het voetpad, onrechtmatig gebruik van de gehandicaptenkaart…).

De wijkagent is tijdens zijn of haar shift bereikbaar via gsm. Er is een permanentie op de wijkdienst 
van de politiezone Ninove tussen 7 uur en 21 uur. Dan zijn de wijkinspecteurs die op dat moment 
van dienst zijn, bereikbaar. Je kan ook altijd terecht op het nummer 054 31 32 32 of aan het ont-
haal van het hoofdcommissariaat in de Onderwijslaan 75, Ninove. 

Wil je weten wie de wijkinspecteur voor jouw specifieke straat is, surf dan naar www.politieninove.be 
en vul bij de rubriek ‘Contact -  je wijk’ je straat en huisnummer in.

Wijkdienst 
politiezone Ninove, 

Aalstersesteenweg 24, 
054 31 89 15, 054 32 90 96, 

www.politieninove.be     



25

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
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.

Meer in
fo

dienst communicatie
communicatie@ninove.be  
054 31 32 25

Meer in
fo

Stad Ninove, personeelsdienst
personeel@ninove.be  
054 31 33 06
OCMW Ninove
secretariaat@ocmw.ninove.be
054 51 53 77

DENDER

in Ninove

in Ninove

in Ninove

uiTkALENDER

De activiteiten tijdens de maand 
september vind je in het Ninoofs 
Zomer(s) Zakboekje dat je eind 
mei in de brievenbus kreeg. 
Het Zakboekje kwijtgespeeld? 
Haal nog een exemplaar bij de 
verschillende stadsdiensten.

staat jouw activiteit al 
in ninove Info?

Wil je jouw activiteit ook in deze 
UiTkalender? Voer de gege-
vens in op www.ninove.be   
(startpagina) > ‘Geef zelf 
je activiteit in’ ! De 10e van 
de maand voorafgaand aan 
de maand van publicatie 
trekken wij een lijst uit deze 
UiTkalender. Gegevens die 
later worden ingegeven, zul-
len enkel verschijnen in de 
digitale kalender, niet in de 
gedrukte versie. 
Eetfestijnen en activiteiten die 
niet openstaan voor niet-le-
den worden niet opgenomen.

bijkomende activiteiten:

UiTdatabank.be
Geef zelf je activiteit in!

4 september

Gezinswandeling met 
fotozoektocht

> Wat? Gezinswandeling van 4, 7 
of 12 km. met fotozoektocht.

> Waar? Boerderij Linkebeek, 59, 
Denderwindeke

> Uur? Start tussen 9 uur en  
15 uur

> Wie? http://www.akouyo.org

18 september

JazzmaDD  "Isle of men’

> Wat? Concert
> Waar? De Kantfabriek, Burcht-

dam 4, Ninove
> Uur? Van 19 uur tot 21 uur
> Wie? vzw Duende Jazz~Madd

23 september

lezing ‘Een ster op je jas’

> Wat? Herman Vandormael 
vertelt uit zijn boek "Kinderen 
van Theresienstadt" waarin hij 
aan de hand van getuigenissen 
het leven in het gelijknamige 
concentratiekamp beschrijft.

> Waar? Buurthuis De Pallieter, 
Smid Lambrechtstraat 100, 
Outer

> Uur? 20 uur uur tot 21 uur
> Wie? Davidsfonds

25 september

Garageverkoop

> Wat? Garageverkoop/tweede-
handsverkoop in Denderwin-
deke

> Waar? Deelgemeente Dender-
windeke

> Uur? Van 10 uur tot 16 uur
> Wie? Davidsfonds Denderwin-

deke

NIEUWE INFORMATIEGIDS
Eind 2016 komt er een nieuwe informatiegids met daarin alle info over 
de stadsdiensten en de dienstverlening in Ninove in de breedste zin van 
het woord. In de gids is er ook plaats voor een aantal advertenties van 
handelaars, firma’s en zelfstandigen. 
De firma SG, Dorpsstraat 65, Merchtem (contactpersoon: Tony Broec-
kaert, 0475 32 85 62) staat in voor de reclamewerving en is de enige 
firma die op de medewerking van de stad kan rekenen voor de uitgave 
van de informatiegids.

VACATURES
Interesse in een job bij de stad of het OCMW? Check dan de website 
van de stad. De sollicitatieformulieren vind je op www.ninove.be > 
vacatures bij de stad Ninove.



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

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. 	  

eetFeStiJn t.V.V. 
teleDienSt ninOVe, 

VeReniGinG wAAR ARMen 
Het wOORD neMen

TELEFEEST
Zaterdag 24 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

65 jaar huwelijk
Roger Stevens, geboren op 23 juni 
1931, met Adrienne Branckaert, 
geboren op 22 april 1932.
Gehuwd in Ninove op 22 september 
1951. Wonend in Ninove.
 
60 jaar huwelijk
Julien Capiau, geboren op 15 okto-
ber 1935, met Jacquelina Steen-
hout, geboren op 30 september 
1936.
Gehuwd in Outer op 3 augustus 
1956. Wonend in Appelterre.

Van Belle Gerôme, geboren op  
6 mei 1932, met Christiane Van der 
Niepen, geboren op 3 november 1935.
Gehuwd in Outer op 8 september 
1956. Wonend in Outer.

Alphonse Van Grimbergen, geboren 
op 8 januari 1930, met Denise Corne-
lis, geboren op 16 december 1932.
Gehuwd in Meerbeke op 12 septem-
ber 1956. Wonend in Neigem.

Alfons Houtman, geboren op  
20 december 1933, met Adela 
Herregodts, geboren op 23 mei 1933.

Gehuwd in Outer op 14 september 
1956. Wonend in Outer.

Willy Linthoudt, geboren op  
21 februari 1930, met Lucienne 
Nerincx, geboren op 27 juni 1935.
Gehuwd in Herne op 17 september 
1956. Wonend in Meerbeke.
  
50 jaar huwelijk
Frans	D’Hauwer,	geboren op  
1 april 1942, met Huguette 
Geeroms, geboren op 28 maart 1943.
Gehuwd in Meerbeke op 2 septem-
ber 1966. Wonend in Meerbeke.

Freddy	De	Winter, geboren op 
2 mei 1944, met Godelieve Van den 
Stockt, geboren op 22 januari 1946.
Gehuwd in Denderhoutem op 
15 september 1966. Wonend in Outer.

Georges De Spiegeleer, geboren op 
7 september 1944, met Marie 
Christine Pevenage, geboren op 
14 oktober 1943.
Gehuwd in Ophasselt op 29 septem-
ber 1966. Wonend in Voorde.
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Van jong naar



•  Ledigen van septische putten, regenputten en  
waterputten, ...

• Ontstoppen van leidingen onder hoge druk of met veer
•  Camera-onderzoek (eventueel met USB-stick)
• Opsporen putten, leidingen en breuken met sonar
• Ledigen en reinigen van vetputten, olie-afscheiders, 

mazouttanks, allen met verwerkingsattest
• Ledigen en reinigen van riolen, vijvers en fonteinen
• Opvullen van zwembaden en regenputten met  

proper water
• Verhuur van mobiele toiletten
• Geurdetectie

Brusselsesteenweg 280 • 9402 Meerbeke
M  0479 84 02 83  -  T  054 32 18 75

F  054 34 14 61
jan.de.vleminck.bvba@telenet.be

Ruim - ontstoppingsdienst

DE VLEMINCK JAN bvba

philippe - danny 

	  

Phyto	  5-‐Instituut	  
Nieuwe	  locatie!	  

Sint-‐Pietersstraat	  52	  
9402	  Meerbeke	  
054/335768	  
0478/970747	  

www.sofiesbeautysaloon.be	  
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*zonder medisch doel

Amplifon
Hoorcentrum
Ingrid Lucas

Gratis vrijblijvende hooranalyse*

Biezenstraat 5
9400 Ninove
Tel.: 054 50 35 05

Hoorcentra

Uw gehoor ligt ons 
nauw aan het hart.

INFODAG DINSDAG 20 SEPTEMbER 2016
VitA organiseert op de atletiekpiste in ninove een start2run-
sessie vanaf dinsdag 27 september om 19 uur. Dezelfde dag 

starten om 18.45 uur twee sessies naar 10 of 15 kilometer. Bedoe-
ling is dat de jogger(-in-spé) in 10 weken tijd zonder prestatie-

dwang 5, 10 of 15 kilometer leert lopen. Begeleiding door ervaren 
jogbegeleiders is voorzien op vaste uren op dinsdag, donderdag 

en zondag. Op dinsdag 20 september om 19.15 uur vindt een in-
formatievergadering plaats in de clubkantien naast de piste. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro voor 30 trainingen; een aantal 

mutualiteiten betaalt voor de start-to-run-cursus een gedeelte 
van het lidgeld terug. Als de jogger achteraf wil aansluiten bij de 
VitA-jogkern wordt de start-to-run bijdrage afgehouden van het 

lidgeld. Ook hier wordt in begeleiding voorzien. 

meer info: www.atletiekvita.be, vita@telenet.be,  
Eddy De Vogelaer 0476 554 557. 

JEuGDATLETIEk NINOVE
trainingen (vanaf de leeftijd van vijf jaar): elke dinsdag  

en donderdag van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen. Jeugd,  
geboren in 2006 en 2005 begint om 18.45 uur.

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

VAN 0 NAAR 5 kM 
OF JOGGEN NAAR 

10 EN 15 kM

nieuwe locatie!
sint-pietersstraat 52 - 9402 meerbeke

054 33 57 68 - 0478 97 07 47

kwadrO ninove 
Centrumlaan 46/1, 9400 ninove 

054 69 12 12

kwadrO Zottegem 
Gentse steenweg 279/1, 9860 Zottegem 

09 395 12 12



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

MEER DAN 40 TERRASPROMOTIES!
•	 Tal van opties in natuursteen én 

keramische tegels
•	 Unieke formaten voor op tegel-

dragers (keramisch, 2cm dik)
•	 XL-formaten en XXL-formaten
•	 Keramisch parket voor buiten

Voor meer creatieve ideeën:
Check ons Youtube-kanaal!

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

Bezoek onze 
showroom virtueel!

    

KIES MET SMAAK
KRIJG GOESTING 

  

 
 

KRIJG KORTING ZONDER VRAGEN!


