en andere activiteiten Ninove 2019

Wandelingen

Zondag 27 januari

Zondag 28 april

Start: 13.30 uur, kerk Sint-Pietersbanden,
Sint-Marcellusstraat, Voorde
Deelname: gratis

Start: 14 uur, buurthuis Berdam (vroegere
Trezekenskerk), Edingsesteenweg, Ninove
Deelname: gratis

Het dorp van de
puitenrijders met zijn
Beukenboomkapel en
kasteel is de startplaats.
De oude kern van
Voorde bevindt zich
ietwat verdoken op
een steenworp van de
drukke steenweg. Die
negeren we en gaan
via landelijke wegen
naar de tabaksboeren van Appelterre. De tabaksteelt
is verleden tijd al herinnert een enkel vervaagd
opschrift op een oud fabrieksgebouw en het beeld
van de tabaksplanter nog naar vroeger tijden. Stille
getuigen van het landelijke karakter zijn enkele
grote boerenhoven, beschermde monumenten zijn
o.a. de Sint-Gertrudiskerk en het Kapittelhof. Het
gerestaureerde kerkje van Eichem is een pareltje. Een
“voorde” is een doorwaadbare plaats in een waterloop
maar om terug te keren naar het gelijknamige dorp
verkiezen wij de gangbare wegels.

“Hoe maakt u het?” kan enerzijds betekenen “Hoe gaat
het met jou?” maar evenzeer “Hoe vervaardig je een of
ander?”. In die laatste betekenis interpreteren we het
thema van Erfgoeddag 2019. Ninove was een textielstad,
de lucifernijverheid maakte ons tot ver over de stadsgrenzen bekend. Hoeveel oude stielen zijn trouwens niet in de
vergetelheid geraakt? Samen met de gids beleef je een
namiddag “Hoe maakt u het”! en, als afsluiter bezoeken
we de stielen- en ambachtenmarkt in buurthuis Berdam.

Zondag 17 maart

Graaf De Lalaing, kasteelheer van Zandbergen, nodigt
uitzonderlijk bezoekers uit op zijn domein. Je krijgt
een blik op het kasteel (van buitenaf) en bezoekt er
de motte -een heuvel die dienst deed als militaire
verdedigingsplek-. Rechtover het kasteelpark maak
je kennis met de B&B “Hof van Lier”, de bijhorende
moestuin annex bakoven en daar is ook tijd voor een
pauze met drankje. Mis deze unieke kans niet! Het aantal
deelnemers is beperkt, wie eerst komt, eerst maalt!

Winterwandeling
Voorde - Appelterre

Molenwandeling
Start: 13.30 uur, Fonteintjesmolen, Stenebrug,
Meerbeke
Deelname: €5 per persoon toegang museum
inbegrepen. Enkel met voorinschrijving.
Inschrijven: mail naar: toerisme@ninove.be en je
krijgt alle nodige info
Drie verschillende werkende types molens -de Molen
ter Zeven Wegen in Denderwindeke, de Wildermolen
in Appelterre en de Fonteintjesmolen in Meerbekemaken Ninove tot een unieke molengemeente. Deze
keer wandelen we echter van de Fonteintjesmolen -de
door Jo Bracke pas gerestaureerde watermolen- tot
aan de Zepposmolen in Lombeek, ook de tragische
molen of Hertboommolen genoemd.
Vanwaar deze namen
komen verneem je van
de gids. Na een bezoek
aan de molen en het
museum praten we bij
met een drankje om
daarna terug af te zakken
naar Meerbeke.

Erfgoedwandeling
“Hoe maakt u het?”

Zondag 5 mei

Pollare + domein kasteel
De Lalaing in Zandbergen
Start: 14 uur, aan de Zwarte Flesch,
Schuitstraat 16, Pollare
Deelname: €5 per persoon, drankje inbegrepen.
Enkel met voorinschrijving
Inschrijven: mail naar: toerisme@ninove.be en je
krijgt alle nodige info

Woensdag 8 mei

Hommage Rufijn
De Decker
Aanvang: 20 uur, CC De Plomblom, Graanmarkt,
Ninove Toegang: €12 per persoon
Gedenkconcert rond zanger-kunstenaar Rufijn De
Decker. Met liedjes, foto’s en filmpjes wordt een beeld
geschetst van zijn vele liedjes en van zijn té korte
leven. Zijn muzikanten doen zijn nummers herleven,
verrassende gastoptredens maken de avond compleet.
Een niet te missen herdenkingsavond gewijd aan een
kunstzinnige doe-het-al.

Zondag 19 mei

Wandeling Rufijn
Start: 14 uur,
Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44, Ninove
Deelname: gratis
Op 2 mei 2018 overleed
schilder, beeldhouwer,
zanger maar bovenal
Ninovieter Rufijn
De Decker. Deze
herdenkingswandeling
neemt je mee naar
een greep uit de héél
vele plekken in Ninove
die gelinkt zijn aan
zijn werk en oeuvre,
inclusief een bezoek
aan zijn atelier.
Uiteraard zal ook zijn
muziek nooit veraf zijn.
Rufijn was een grote
mijnheer die door Ninove nooit zal worden
vergeten, getuige daarvan deze wandeling.

Van 1 juli tot 22 september

Wandelzoektocht in en
om Ninove
Start: Hospitaalkapel, Burchtstraat 44, Ninove
Deelname: een deelnameformulier kost 8 euro,
inclusief 2 drankbonnetjes
Voortbordurend op het succes van de zomerzoektocht 2018 kan je je
weer meer dan twee
zomerse maanden uitleven in en om Ninove
met de formulieren in
de hand. Foto’s zoeken, vragen oplossen,
het parcours enkele
keren opnieuw wandelen én af en toe
halt houden op een
of ander terras om
de emoties te laten
bezinken. Het wordt
weer een leuke wandelzoektochtzomer!

Zondag 28 juli

Zomerwandeling
Nederhasselt
Start: 14 uur, Sint-Amanduskerk, Beekstraat,
Nederhasselt
Deelname: gratis
Dit ideale wandeldorp verkennen
we deze keer in de zomer.
Wat staat het witte SintAmanduskerkje van Nederhasselt
er idyllisch bij… De vele
trage wegen doorkruisen het
landschap, de Beverbeek en
de Kipsteekbeek omarmen het
dorp, Steppes kapel wenkt op
een van de hoogste punten
van het dorp… Samen
met enkele hoeven en
het groene lover zijn
dit de ingrediënten en
evenveel redenen om
op een julinamiddag de
wandelschoenen boven
te halen.

Zondag 25 augustus

Galgenveldwandeling
Start: 14 uur, Sint-Antonius van Paduakerk,
Kerkstraat Lebeke
Deelname: gratis
Het galgenveld ligt in die unieke prachtige historische
kouter die grotendeels aan de Ninoofse abdij toebehoorde. De naam komt van de lugubere terechtstellingsplaats buiten de stad waar terdoodveroordeelden het
laatste loodje legden. Hier wandel je midden unieke
landschappen waaronder de “diepe straten”, holle wegen die als natuurgebied werden beschermd. De kouter
tussen Outer en het gehucht Lebeke, bij de mannen van
het houten geloof, is een prachtig stuk open ruimte waar
je nog tot rust kan komen.

Zondag 22 september

Opendeurdag
Hospitaalkapel en einddag
wandelzoektocht
13 uur – 18 uur, in de Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44, Ninove
Deelname: een deelnameformulier kost 8 euro,
inclusief 2 drankbonnetjes
Op de laatste dag van de wandelzoektocht gooien we de
deuren open. Bij een drankje kan je de sfeer opsnuiven
en een kijkje nemen in de toeristische brochures of even
goeiedag zeggen aan de reuzen.

basis liggen. Vaak voeren ze ons heel ver terug in de
geschiedenis, zelfs naar de oudste geschreven bronnen,
soms zijn ze ook mondeling overgeleverd. Na de vorige
straatnaamwandelingen blijven we nog heel veel
straatnaamverklaringen schuldig. Dit keer focussen we
ons op enkele “hydroniemen” of waternamen, waar onze
Denderstad zo rijk aan is.

Zondag 17 november

Herfstwandeling Aspelare
Start: 13.30 uur, Sint-Amanduskerk,
Geraardsbergsesteenweg, Aspelare
Deelname: gratis
Aspelare heeft nog een “dries” maar verder lijkt het
dorp niks meer dan overwegend lintbebouwing langs de
drukke steenweg. Echter, op enkele minuten stappen
kom je midden het groen en de velden terecht en merk je
dat Aspelare in feite een heel groen dorp is. De gids leidt
je langs de mooie open landschappen en herfstkleuren.
Wandel mee en (her)ontdek Aspelare langs zijn andere
kant.

Zondag 15 december
Zondag 27 oktober

Straatnaamwandeling
Ninove
Start: 14 uur, aan de Hospitaalkapel,
Burchtstraat 44, Ninove
Deelname: gratis
Straatnamen, vanwaar komen ze? Zelden zijn ze lukraak
gekozen, elke straatnaam heeft zijn eigen oorsprong
en achtergrond. Namen van personen, toponiemen
en af en toe een leuke woordspeling kunnen aan de

Kerkenkerstwandeling
Start: 15 uur, aan de Abdijkerk, Kerkplein, Ninove
Deelname: €5,00 per persoon, enkel met
voorinschrijving
Inschrijven: mail naar: toerisme@ninove.be en je krijgt
alle nodige info
De Kerstwandeling heeft dit jaar als thema “kerken”.
De startplaats ligt aan de machtige barokke abdijkerk
maar ook de Hospitaalkapel en de kapel van de Zusters
Heilige Harten komen aan bod, net als kerstverhalen,
kerstmuziek en uiteraard een (heet) drankje. Hoe heerlijk
traditioneel kan Kerst zijn?

ALS JE MEE GAAT WANDELEN:

NINOVE

• Wandelingen in de deelgemeenten lopen meestal langs onverharde wegen die niet geschikt
en/of moeilijk zijn voor kinderwagens en rolstoelgebruikers - rubberlaarzen of heel
stevige stapschoenen zijn vaak onmisbaar
• Bij extreem slecht weer (gevaarlijke wintertoestanden, hevige regen, hitte…) houden de
organisatoren zich het recht voor de activiteit niet te laten plaatsvinden. Informeer vooraf
via www.ninove.be/toeristische-activiteiten of via de Facebookpagina van de stad Ninove.
• Voor de afstand en/of de duur van de wandelingen zie www.ninove.be/toeristischeactiviteiten of de Facebookpagina van de stad Ninove
• Voor meer info contacteer de dienst toerisme op het telefoonnummer 054 31 32 85
• Voor onze openingsuren zie www.ninove.be/toeristische-activiteiten
• De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen

